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 ورفرس ندنزو ارادم هنصخ نوچلا شاب یرو رب هک ل کد مدا هل وا اشا ینطصم ۳3

 لا وزاب توقف ادخ ردت ( تب ) بودا ناسحا یرولیف زو هربسم هیلیا

 هررو كاوج كننوعصم + زمو هلبجو رب هقب الوم هک یعث رب * زود

 < اشاب دم ترازو هیجوت #
 هیاشاب ناعنک قلماقمماقو هاشاب دمع یشاب یوف ناوج یسیلاو ماش فی رش رم
 هرصم بودا قاتعا ییاغا لبس یساغا هداعسلاراد مانا هاشداب هدانئاوب یدلریو

 هدنراقدلوا هناور ندایرد بناحأعم هلا یدنفا دج رصم یالنمو ںولا ما هکقک لا "

 روف

na e دن اد 

 نشد راکرخا بودا كنج ےظعو بولک تسار هنبرایک هطلام هدش رق لک

 ۲ تولوا ربسآ یدنفا دمع النمو دش ا EA یانو دحا راک ران وب یرلیک

 اا هدیرک حو یدل وا راھ لوصو هد هبلاع بتام بول وا صالخ نامز دعب

 ۰ ردشل وا ٍثعاب یبهیضق رلنم هلا ۱



 دن و

 | هورګا داوا یدلیا توعد ه ورحما بوردنوک یکصاخ نکیارروتوا هلتداعس
 بوودهبوربک بت بوین روک نامهراو یضغكهاشداپ مکیدروک هلتسارف بوریک

 هم رئالغوا مثیا بودابق نسوبق یار نآلوا بولک هنارس بولوا راوس هنشخر
 یف جد هانیلاع هاشداب و تولوا ی هلج بودا هل هن راغا یاب و

 | ید هاشداب رایدد شقیک هار هلا هلع م ا یی نوھ ړو

 رعطاح ی راکنفت شاب ی رالتف رابات سو هلج هدنراتدروب نامرف ود هليا ذخا

 تصرف هلوخد هب ورګا ندنفرط ی ود و مرح بولا ن م هعلرا بناوج نارس

 یدنک یلقع/ كر وفم یاشاب بویمهروک شیارب راتلوا اممو مضاح هدورجاو
 همابق رب هایس هننکآ ود عهدا لیدبت هرارف یرارف یراب /یدچ نیش او

 | رارف بودیقراص ییودنک ندراوید عقاو هدنفرط لیس ب ویک هنارب رب هنشابو
 23 1 توروایغادنوق كنفتر هنشاب بوش و بوروک یر كنيحاتسوب نکیا هدنددص

 | هیهاشداب روضح بویلغاب نغایاو نلا مد ل و|/هدقدل وا لداعم هباتوم دحو

 ۳ | 1ج هلق هدنسوشرات لیبس و ا یعیثرط هدنفوس اشاب هجا وخ ن یکی رروتک |
 رودغم ناعاتسو سبب ناو بم ور اف هش دخا بو وا رداص نواه

 هدعب یدردنا قرن ندرکرد دنک بورکو چ هددوپعم یاح نامه یرونم
 مخ هلیس دا قلیص+ ډلو یک ازج هدنرلکدلیا ضرع 4یهاشداب روضح نیم

 ۰ ریدتا نقد هنسهب رت یهدوبف قءراب نمد ۵ لع) رای دادا مالک

 هدنس هعقا و م دوم هوش 1 ندنلتو رو م یاشاب ) ل وتقم یاشاب نأ هس رع ٌهعف و

 روهظ هدنفرط ماش لوا ردباعولط یآ رب هدنفرط ماشو یآرب هدلوبناتسا مک رروک
 لیوح هناسنا دهم یا یکنا هدل وس انا رولک هس ر كا نالوا هدل وس اتسا ندا

 ییدلوا عفاو هب ودنک هلا یعع هارب قرف 3 هد سس و هماق هابس ۳ |

 راعتیب یس هصالخ هک دنح ره بوشود هروماح هد کوا د ومعم دناح لس ی

 اؤر توروتک كماما هدد وا راد هرزوا لاح و زلوا ناکءاو هراح ردا

نالوا عفا و هدندناح ماش مک ر رو ەنسەلىو یربعتو ضرع
 ٣ هات هک دلو Ea هام 

 هک جوت كترادص رهس هودنک یسلاو ماش نانلوا ےېف ندنغیدلوا حاق هنب رب

 :E رونل وا عام سا یدور هلا هحاوخ ی ےج ل کیانج نکل هبلبا یعس

 هرف اما ردبآ ریبعت ءادا ود زس ډا زارنحا ندمرسوک روصق هر چظعڏ بوروج

REE Eشم  



SEES 
 سسس

ETT LY Ta Dy ADOT A A r رک ۱۰۷ r TS a 
  7 ۴ SANE E TEY E a N EEKو

EWE 
aati 7. 

۱ 

 مالغرب هدنناي یدنک بولک هتناب كرانوب یسیکیا مالسغ جوا دوخ هدنناب كناشاپ ۱ 3
۱ ِِ 
E ۱ 1نی شدا لاغا ف بورك هن رزوا هل فعلا ىلع هلیمدا حاقرب ناما ف دالح ناک  
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 نکیا رد هوا یدروتک باوج هن مدا نالکوب بجع بودیا رکف یخدلوا یدلاق

 هددطوا رب وا یرلاغا رو نم ندفرط وب /یدلیا ادج ندنندب نیسهلک بوروک

 اشا حوصن شب شيا مکر ایدروک دهید یللصا رد تودشبا ییدلروک

 ردیهاشداب نامرف هلوا دیقم هشید"یاه یسهنسک نالک هلیشرط تلاسر كنهداز

 نیسدلکو  ترشابم هكا نفد بورداق نیدسج قرهبالغا رنوسلین هصید

 هکر یدروک حابص یرکسع كناشاب نیسح ندفرطو رایدلیا ناطلغ هنک وا هاشداب

 ەتىش یلوا هدرارف قدرط توشود هراز رب ود یاه د درسا رالد هدن ر/كناشاب

 ندزو و هحرک رایدل وا ناشیرب و هدنکارپ یسهلج هددحا و e دل ردنا هقاسم

 نالوا یسهجاوخ هاشداب ولتداعس نکل یندلوا عفد یسههقو اشاب ننسح

 بول واهرزوا قاف یرانام هلا اشا قطصم هرف مظعا ردص یردنفا نبسح ضو

 كہظعا ردص هداز اشاب حوص) اص و صح نیکشا زرع بورو شود تصرف

 قاس ریش هناتق لرون و مالعا همانا ها شداب نغودلوا فلت هلردف
 تافو یدنفا ی مالسالا مس هدانناوب یدلوا قفوم هنسهلا زا تنام تودآ

 هدنسهدعقلایذ جوا یللا كی یدلوا مالسالامیش یدنفا دوعسلاوبا هنیرب بودیا

 قاز هدنراتم قازا یارک مالسا و یدنلوا لق اشاب راقفلاوذ یساشان سیرق

 دڅ ناخ راتات و نیفغلوا تمه هدنسهلباقم یمدخ بودا ناشیر یتسایقسشا

 یار مالسا بولک هعوقو یسح و لزع هلساوعا ند فم ضعب كناح یار

 دو بونلوا لرع یدنفا دجا دیعم یرکسعیضاق یلیا مور یدلوا ناخ راتات

 یدنفا نیسح تونلوا لزع یدنفا نجرلادبع ندیلوطاناو ردشاک هنر یدنفا

 هداز ماسح دنرب بونلوا لزع یدنفا نداعلانز یمیضاق لوس اسا ردشلوا

 قحا یفوخ كناشاب نلعصم هرف مظعا ریزو یدلوا یضاق یدنفا نجرلادبع

 بویللق عنام هترازو هدفدلوا فرطرب هلاغ لوا یدیا ندهداز اشاب حوصن
 دارم یدرب هاشداب هکیدل وا روز ردقل وایودنا سابق مدل وا تالم ةلج یودنک/

 | مظعارزو یوکح یر یمرکی كنهدعلایذ هیلوا هدایز ندنو هکشلنا مار

 هدنرلکشوک هدهچعب صاخ هاشداب ولتداعس یدردنآ عاقسا اوعد تولک هناود |



 هتزع مالک بوید مهریوبلا هسیا ردیا دارم هنره موبلادعب نوح هللا نوسلوا

 مردبا لف یس كسرولوا كجهیمروگ هنتس یلیا مور ییاشاب نیسح بوروک
 هلا فوخ نارازه هله نوسلبت یدتک ندننشاب قع كف رح یدلیا نبع ود

 بود متحمل یلو ےب بودا رااعد جد لوا هدکدید ربخ هن ند نمدنفا هاشداب و |

 هزس مظعا ربزو اطلس ےب یدتبا هدعب بویلغا رناو بوک | ییاشاب حوصن

 یلوقعم و ناب را رب هرز وا یعیدنل وا رب راکت هدالاب بود ردا pe سایقب

 ۱ | هود مهریو یتیتلابا ییا مور نوت هاب ها یلچ ردنکسا 4هسردا یوخ

 3 أ عودنا فر رعذ ههاشداب ولتداعس و نوسعا زاریحا ندس زفگ وط مرر یدتا نی

 ۷ تملصمرب یک عیدلراعصا کن ردوو فلاح هدزوسو رازلیا رود ندنرارظن نسح

 | ندنرفاک دوانرا لوا بودا مارک | 9 زازعارفاو بولوا لصاو هباشاب نیم

 33 طخ حابص بودیک هس هچځب یلجردنکسا اعم هد لا فصذ ہیک و نامه هکر دو

 هناور هشلانا یبا مور نانل وا دع و یدا هرز وا راظتا هه رش طح نوک یستربا

 مديد نوسفقوط مررض عب هسهدتا نيچ ت ورد/ردلضفا كوثايوس هلیسول وا

 ا2آ حوصن بوتا ناح یخدلوا یدلیا لاسرا بوشوف هلیساخا رب یناما یی دالج

 بولک ید مدا لوا شوکرخ باوخ ود مدروتک فی مث طخ هلا یتلابا

 رراو هرکص نوسچک راو غان وغروب هلیسهدایز هدعب بویلتزع وند رولک یماغا

 س

 | اکس نامز كدر وک ران وساک باب باب ندزعدرا رکسع مهلوا هناور هدک د لک فبرش

 ]| بودیا یتلکوک كنەداز اشاپحوصن بویلیا سراب بوب ۳ وا هنامز نس یدعوا

 3 رب هاشاب قطصم مدنامه بولوا داش امون ندرخ وو زلوا یدروک دل وا

 ٠ كن راترضح هانیلام هاشداب ولتداعس هرکص ندروما ےسا م یادا توزاب هرک رل

 ۳ ۲ شعا نخ هرزوا مالک هلوک و ود زسهدبا مالعا یزعدوبع هنریابک اخ

 ۳  یالیآ رارف امور بوس هغباق رب هبا رو زم لوسر یسودنک

 2 : مظعاردص و لصاو هلا را لب مدا یکیدردنوک كناشاب نیسح ندفرط و هل وا

 | ندعو س هلیسی رد كنا یدما ا/بودبا ظح ردق رایاد هدقدلوا فقاو هلاوحا

 1 یکیا زر نامه بود کد ثناح هدمت ها رد» و مررص ر هللا بوروک نوزو

دلک هل نم یعیدلوا نک اس اشا ناس هداز
ود بوردنوک مدا ر م لم» هدک 

 3 ۱ لیا م

 | دزو بوتیچ وشراف هباغا نالک هدکدلیا ادا یتنید كروبنم یاغا هل بجو ناسا
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 هل س سس || یالیا لاغشا هلیسهنام كا سفت زارب بوریک هبهطوا رخا وید مروشلوب هیاشاب
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 نارکن هنفرط یلضوا اشا حوصت تولوا مضاح الاثتما هرما قحاوا یمولعم |

 کنم

 اخ یسوبف ځد اشاب رادهن زخ بولک هساویس هداز اشاب حوصن نکیا هرزوا
 تویلغب رب الا روفلالبع هلغمال وا لفاغ ید هداژ اشا حوصذ بودا موحش هلا

 اشا حوصت ردشعود اشا ےھارا هلا و هده راع یاسا تولیوق هم رب گر ۳

 مظعارزو یسلوا dh و اما تولوا رورعم یلیح هلعل وا روصختم هکمعز هداز 5

 بوروشوا ایقشا زارب هنشاب بولوا یرا مولوا یدبا رولب یغیدلوا ند فرط |
 ماوعد یعرش هلا ر زو بودا هجو هن داععس اشا ۳ ۳۵ ف 3 وا یللا كب

 هګراص زار هدرال و ود ردک رک قوا لصف هدنک وا هاشداب ولتداعس ردراو

 هاشداب هدکح دلک بیرق هرادکسا *یداو ات ندساویس دودح بوزاب نا

 عج ییایتشا هکیشاب هکیدنلوا لاسءرا رخ ندنفرط قسحلوا «اکا یرلتضح

 تولک امت هسا راو اود رکا رده دارم ندکک هام تلود رد بودا ۳

 دانع بویعا لوبق مازلا هداز اشاب ح وصن هدکدلند نسهدیک بولا باوچ
 لوآو هدیمگنزا اشا نافع بولوا روضحا جد یرارشح هاش ۷
 هلا تمظع تاذلاب یرود-نک و یدنلوا لاسرا هلا رکتسع رادقمر هرات

 هداماو رضاح هلا نامرف قلخ وق ًاموع بوجوک هنسهچاب رادکسا

 لوا اشاب نام كحدبا رورم هرادکسا ندایرد اعم هلبا مظعا ریزو بولوا
 زورغ اشاب نیسح نودا رارف هللا تعزه تولوا لباقم هلا اشاب نیسح ندفرط

 هدکد لکه لیساعدا ردراو ماوعد هلا اشاب نطصم هرق بودا هحوت هرادکسا هلا
 رادسقم و قحنا/شیاک نام یشیاک كنوب /هقبقطایف بودا رکفت مظعا ردص
 رانا رکسع نالوا هدفرط وب هداهم نیح درو هفرط و ندل وماتسا یصاضتا

 رارید زرکچ ملف نون همدا ینب نالوا زذه مهو زبنج مه ردنااس ید
 كنج هلا تلوہس رب اکو ردهدنلا كنا قح ارز رولوا لک شم شبا ہرکص هسا

 رخا هرکصن د هبقارم بیج رس نامزر بود كرک كمروک یآر ر مدقم ندزلوا

 نیسح روب نم هکیدیا راو هنسکرب ندنراقارج اشاب حوصت رک« هکیدلک هنب رطاخ و
 مهروک ید یدروتک هنروضح تو دا توعد یدیا شةو هدنلا كنا ساب ۱

 توادع هزءررب نوح اید هلا راهالس سایقیب ندن هعشا دنر اشا نس> راویس

 نداوعد و یدءا ردلکد یضار لاد هللا هزم وصخ و مز و ردلکد لوقعم كعا

 هک لک هفرطو کلات رک ا ردراو مدا هدرهشو نددچ و ترد نوسشا تعارف

1۹٩ 



 شل 8 ود ن زا یز ندظعإ ارزو هک هم راد

 هکیدلوا رداص و ندنراش سش قطن بودا بضع هاشدا ندزوس و هدک دید

 دفع E وى یهازج هرازلب یییرد-ق كزتمعل مز

 ۶ 1و ما الب ریقف لوا بونلوا نامرف ود نس:دیا كح نشر
 1 وح م اشاس لرد رک یاو هب یچلیا هدعب بونلوا لتف هللا یربیدت

 9 ار سدملق وارا نارد ةفلاط هده رف درس هدنرود ناخ داره نالوا
 یاغود ندهایس رع نیکلک مزال یصق رارکت هللا هاشداب نامرف ؛بودیا ذخا
 ۱۳ نا لح ناار و لیخاد هم هفک بناح رکسع ها نویامه
 خو ناف نعند/یدنل واهجوت هن رزوا ق ازااعم هلا راتفرایصراتاتو بولوا

 هدنق بول 9 ناشر و توتا فوخ ندنموسه كركسف بول وا هاکا

 ۳ راپدتک بولیش بونود هنمراسرت بودا لیدبت هرارف یرارفبویلل نیراکجهدیک
 7 كام هعاق رب هل ون ندنلا راک اح نعمد هدن رانا تنعم هجو ادا كز زمهاشداب

 .یدل وارارقلا راده هيام

 e # ماقو ضعب و زرترد هلزاز روهظ #
 1 ۱ كپ هنو یا یانرب مان نارق ماش بواوا هلزاز میظعرب هدزیرب مدقا ندنو

 كي 0 5نا یارک نیهاش ندنراناخ راتاتهدان او ردشلوا مدهم هناح

 هدرب یللا كب یدلوب ناعهزات ماع قلخ بولوا هکس دیدحت هدنس هنس یللا

 : یدنلوا هیجوت هناح یارک دی قلناخ بودا تافو یا رک ردا نالوا راتات ناخ

 ا نالوا ناهج ها شدا الاح هدنلاونش هرون رم ةتسو
 | هاش نالوا محع هاش هدنرفص یکیا یالا كلی ردشلوا راغ ود ےظع بوصاپ

 ج وصن هدهروزم نس یدلبا سولج ازریم سابع هاش بولوا توف نص

 : مظعا ردص هلبا شاپ نیسح هداز اشاپ
 روز ریدر رزو یدلوا هدنفرصت نامز هج تورو :یبلح تلابا هاشاب

 ۰ ناس امد قم تول وا عقا و قافن هدننلب

 || ندبلح تبفاع بوک هب یرایرهش بانج بروشود تصرف هبهداز اشاپ حوصن
 1 سما نان هیاشاب ےھارا رادهنزخ نالوا ساوبس ناریمربم بودا لیدب هساوبس

 ناما هلا رط رب هدة دلوا لخاد هساویس یلغوا اشاب حوصن هکیداوا لاسرا
 تیاث هدکماتم هلوا مولعم ردررت س اويس تلابا کس هنو نسهدیا لتق بویمربو

 ۳ كنا ار مارا رادهنزخ رو نم ی وهعد كغ رش صا بود نسهلوا مدق

 n س ج
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 ےھا رہا ناطلس بوراقہچ یریظن نودرک ریس بودا راهرواشم نوما یرما |
 ییح مالسالاعیش لوا بودیا سولج هیهاشداب ریظن نودرک ریرس بودبا اعد || راشواح كره رب و مالس هباح ییا سودا عولط یکن وکر لبا تلود نع ناخ | ۳

 قالو ا یسضاق لوساتسا و هداژ یوص یرکسعضاق یلوطانا و یدنفا 1

 هب ورا تویلمالس ات ندا بودا تعب مارک ءارزو ا و یدنفا هداژ

 دنمزاول و بابسا یتیفکتو رع كدارم ناطاس ارزو ناکرا و اا راس یدنک

 تولبق نزاع رصع یم توایروق رزرکسا هدناود نادیم تودآ عورش ۱

 یعددلوا نوفدم راودنک هدنرق عماح یک یهزانح تورک هورګا لی دح هاشداب

 ترد یمرکی كي یرلتداعساب تدالو كناخ مهاربا ناطلس رایدلیا نفد هدهبرت

 یرافدروم فرشت دن و جات هلا لالجاو تہظع بودا روهظ هال

 رودم ( یراهیلح ) رایدا هدنشاب شب یمرکی هدنشهنس زوق یرف

 كتر یدیا ولتلود رب ولنرفب یصی ولیو هتروا ولزوک هايس یریا و وازو
 عام سان هاج بولوا ناود نوک یصتلا نوا كنلاوش زوقط قرف كي

 مست یرامفرب مرلسا رد تب تولوا یهاشداب ماعنا رمظم توراقبج نسا

 هل اداخ ) یراسولح 2 رات رایدلیا رامد ہد دج هاتشداب ا هلج توتلوا ۱

 ردزمهاشداب ا ا دک ناطلس یراهدازرش ردش) وا عقاو ( هارب ۱ ئالم

 هکعد یک صاح یللت سد u ناخرفا ناظم و نوسرب و راز یلاعت هلا

 یدلوا موحرم هرکص یآ یتلا ندنساباب رد رد ص كنالوا فورعم

 ردەدىھاشدا دنیاچ طو ا ےاس ناطلس و دجا ناطلسو نایلس ناطاسو

 تواک سایقب یابا ده نوا تینمتو یعلیا ندیفص نالوا نا سوا ادب

 ناور ًاقاس نادان *یچلیا نکل رایدلیا ربتفایض ارزو هلجو بونلوا راتاعر میظع

 هذ رات صح مظعاردص تون دیاد وصقم کا ن هہڪگ راد هلا ناحفسو

 مدا ص ههاشدا ولتداعس چد اشا نطص نودا احر نوحا یعوصحو

 ههاشداب هدندل وا فرا ر تفاص صا بود مهرب و باوح هعفدالا ندا ندرانا

 بن هدک دید رد هل | یکیرح شن یعلیا 0 ٤ ىذا



 ۱ گندو یدلوا لخاد هن ارس هللا روبحو رورس

 7 ۱ هلماک تراهس هدهیاکر وما ها ره ر هدنداعس نامز كدام ناطلس ناهح هاسداب

 0 کنم یریبق هک ردا ترازو بوسوک
 وا رھد نک

 برد نسل وز 9 یوم و یزوک كکلف نکیاراشلوا
 دو جو تولوا دتشم یضرم ندنتجز اقستسا كنراتضح هانم هاشداب -

 : فعض هداوقوتوق هدنضرم هنوکندنوک بولوا عقاو بارطضا یلک هنر افرش
 ۱۳ اق و رود لد هدنصوصحخ یبالبع ابطا وان نولو هدایز
 ۱ ا روا هناور رلهانوخ ندنعتچ مدع هار بولوا ابه یراززع رع

 رضاح هن روض> نازرل بودیک ندنشاب یلقع هدک دا توعد یناخ میها ربا

 جات ردرانامز تلحر يشادنرف مب هلی مات مازحا هرکص ندلاح شسرپ تولوا

 ةلادابع راسو ایاعر نسهبعا شومارف نداعدریخ یجوزب نیکی یاس تا

 هدابقعو هدایند نسهرب و هنتصسم یصانم ره نسهدهزوک هصثوخ ر لام لا تو

 اشا ر نطصم مظءاردصو اشا نیسح بوشللالاح بود سهلوا رادروخرب

 مادو نانج مه هلبسهدلاو یدلپا ربتیصو هن بوشالالح خد هلا اشاپ رادحسو

 . هشررج ناتسلک نوک یحصشب نوا كنلاوش یسهنس زونط قرف كب بودا
 : || (تب )یدلوا ناور هناوضر ۀضور یوتفرپ حور بولوا نازو توم نازخداب
 ۱ ف * ندنامز یاغوغ یدلو تغارف * ,ندنابج یاشام یدمو ن زوک
 ام 2 بوک | ٭ ندنسهارب تنطلس یدنووص # ندنسهاب تموکح یدکح

 1 هیلع لا هجر * هرارقلاراد یدایا تعزع * هراز تشک و لع |

 ۰ 2 دامب تخت بولوا عفاو هدنل والایداجب یمرکیك یرتدالو رات كموحرم
 - || هام زوقط قرف كيب یربلاقتا و هدنسهنس یکیا زوتوا كی یرلس ولج هنب رلتخن

 | هنسزکس یرکی یرارم هجریدسقت و نغلو عوفو نوک یصشب نوا تلاوش
 1 .ردورم قلوا هنس ید نوا یرلتنطاس تدعو

 3 ٭ ناخ ےھارا ناطلس سولج # ۰
 ۱ ها یک تلود ناکرا الآ لاعترا ها زاد ناخ دارم داطلسس نوع

  سولج و تبمج هدیهاشداب یارس مالک لصاح نادرکرس بویلک | ییک و



> ۵ ¢ 

 مکلوق ناخ شاطکب یک اح دادغب نوسلوا غاص مهاشداپ هدنرافدروب لاؤس |
 هاشداب هدک دید مری سا ناما ندم اشداب مداک هکمرب و یس علق دادغب هه اشداب |

 هنشاب تود زم هک رک تعا لیست یدادعب هلدهماشخا مدربو ناما کس یرو ید

 E ا عضو حوغروص عصر |
 توقیجندهعلق نوک یستربا راحا هن نکل ریدلیا زهنام هکلک هواه کک

 لمس یرلناسم هست بول وا مقاو لا 4 ا 0 ندا 1 ا 1

 بوروس هریخدو تارفاو بودا لتق یئ مس یراکدک تسار هدلو بودا

 كږزوتوا درو نم موب بونلوا نامرف ماع لتن هنسهلج هلغلوا عقاو یرلکدروتک
 ریز .دنو راف رکو رپسا رلناخ راسو لاله ناخ شاکی یدنلوا شارت شابلرق

 یدنلقهیاشع تلاعّهبطخ لخادبولوا ضمن هلاقیرطو داباتشم دادغ بول وا

 هدلونناتسا هاطلتس هدلاو یسهصل یکجوا نوا كنناضمر رس و ۲
 یرهش هرزوا یهاشداب رها ماتمعاق بولوا رانود هدقدلوا لصاو مت ا

 هدانا لوا تودنا تالنش ك اذ ابن کی وا تفرش دیع بودان ود

 . هیلعهلاذجر ردشلنا تلحر هباشراد نطصم ناطاس یسوع كهاشداب

 ق رط جد نص هاش توادروک یزاول راسو یربمت ؛لدا دغب هرکص ندنو

 لاسرا هلبا یساحر ملص رس خرس مان ناخ یراص ندنفرط بولوا مزاع لص

 بودا بصذ رادرس هرکسع هلج ییاشاب نطصم هرق فطاع هاشنہش نیغملوا

 نالک ندیفص هاش یخد مظعاردص یدیا راشلوا لصاو ب ولک هرگنرابذ عزا و

 نیفلواعفان هنلودنید یناج مص بودا صیحت ههاشداپ هدرکبراید یبهمانتعافش
 دسم صعب یصش هبمور دانا لوا :یدنلوا مص دقع 4۱ یران وامه یاضر

 بک وم هدعب ردشلوا تداہش ٌهبئر لئان هلیرابرهش خین هلیببس هننف كىرګ هلیساوغا
 لصاو هلوبناتسا هلبا رایالا میظع بولک هرادکسا كردیا لزاتم عطق نویامه
 تبوتلوا لزع اشاب یسوم بولوا یراغنود رهش یدلوا لخاد هنویابه یارسو

 هدنص وصخ نادغب و قالفا بولوا امظع ترادص ماتمماق اشا دمع لو ینابط

 جاق رب هدهلف ید دالا ید زوقط قرف كم تولوا راست هدر هرو نم

 قرف كب بولوا ماقمماق اشا نح نادوبق هن رو بول وا سح نوک
 دیخب هلا رایالا بوک ندندناج قرش مظسعا رزو هدنش رش ناضمر زوسط



 | تیعهج مالسا رک اسع هرزوا نوبام هیب امدقم نوجا قاوا كنرد ا تولوا
 1 | زوب هنغای كنراترضح هانیتداعس هاشدان اشاب ماریب مظعا ردص ید راشلبا

 . | «دیلاوح لوا بودیا ماست یلسو هیلع هللایص ( هللالوسر ) خامس بوروس
 1 | یدنلوالتق نوحا مع تربع یدا شعا روهظ صختر ردا یساوعد الی دمم

 ترازو رم بودا تافو اشاب ماربب هدنسادتا رخالا میر کسب یه تای

 | هدلوناتسا ییاشاب ماری یدنلوا لاسرا هباشاب دمت رابط یسیکیرلکب رکبراید

 . | دادنب لزانم عطق دعب رلیدلیا نفد هنسهبرت نالوا عقاو هدشبرق یرازاپ تروع
 1 یه ر یراتمضح مظعا ماما هدة دلراو هن رزوا كمالسلاراد لاثم تذح

 بولواوپ هار هوخینارطا لدهنسیلاوح هلجد بولیروق نوبامه غاتوا هدنسهلباقم
 اوکو همزاق هنلها سم نوک لوا بودا هطاحا ین هعلق ماتتاودع مالسا رکسع

 ریپکتندمالسا رکسعحابصلایلع بوریک هسّم هدکدلروک مزاول هلجبونلوامیزوت

 بولبرب و شنا هراپوط زم لاب/ندهعب را بناوج بولوا هتسوی هقویع یسادص

 3 هن بودا ترغ جد نارس خرس نالوا هدهعلق نورد ءدقدنلوا موه و موه

 فا تقاط رانامرهف و مے سر همادقا و هکرایدروک رخا رایدروط نامز چاق ر ا

 1 | نوک یحزوقط زوتوا كنهمصاح هدش رش نابعش /ردلکد نکم كمروتک

 ا یدنلوا ناسحا هاشا نطصم هرق ترازو رهم بوشود دیهش مظعاردص

 ر نا رود هاشداب یا نامالا ناما/بولک راوراب جرب شاعهدب شابلزف نوک یسنربا

 | ندیرایرهش فرط/ی-)وا هتسوږ, هناعسا الیواو یادص بویایا راناغفو دایرف وید
 ۳ یسیمدآ نیعتمرب ندنفرط ناخشاطکب نالوا یطباض هعلق تولیر و تصخر هناما

 | عقاو هدلوبف ربح یرالوسم رایدتسا همانناما ںواک هش راترضح مظعا ردص

 ۳۲۱ بولجا یسومش كنفرط مظعا ماما تعاس یتیدنلوا ناسحا یراب ولطم بولوا

 روفلایلع بولوا قالم ا مظعاردص هليمدا رفن نوا ناخ شاطکب

 فص/مالسا رکسع هحراو هنسوق قاتوا ات ندهعاق توللوا نامرف رلیالا مظع

 ۱ | هاکرد بودیک ندسهتروا یالا ناخ شاطکب ناود لهاو ارزوبولیررد فص
 3 ا لاج یسهرهز بوک ندودنک ندنفوخ هدک دروک ی ناو تواک ههاشداب

 یلدا تودنا عج ییودنک هلبا ج -وک هصتن ردشلوا لاله هرکص ندنوک یکیا

 || وید رد دا كدلك هب كسی نس هناخ شاطکب بودی رارق هدنتخت ها.شداپ |
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 و
 ساوه دار رف زوب قلا داع رم ندنراکب ناتسدروک ناخ لع بلک یک ا

 لرم رونصتویک راتعلخ تاو لب دو رشاد تودنآنولغم یراشابلزف بوق 3 1

 كنيلوالایداجویسورپوک نامطب درخو ینارقلا سیو یلرتمنامرک و سیلت رهشو |
 یتلایا هنسوب هباشاب لاصو رصم هباشاب نادوبق بولوا لخاد هرکبراید هدنزوتط ||

 یرپوک هرق یلزم هکسم بولوا ساق زور هدنج وایمرکی كنيل والایداج یدلریو

 كنهفیلخ حوت یساغا ناکرت بول هلبا تشک بولیوسق هنبرانک یبوص دارم
 توایراو هنسر وک قب رداب نسح ندنا یدل وا ناطلغ یس ەلک هلسس یراک اه

 بودا تعزع ةنفرط رکب رایدو هیطالم بونود هلبا نواه یودرا مظعا رزو ||
 وص زدلب ساوبس یب وک نمرکد لاغناق ناخ هجالا هلم مان یلجنسح ندنآ

 ساما یتپش لاحروت یزازاب هنا دقو دا تشک دننرف تاب دزواد
 جوق هیسوط هزجیاح قجاثع نابعش هسوکس الو 9 هباعوب یلعوایلغاب

 شواچ یلرودوم یناخ كبدو یلوب هدهرک یلماج شکرچ نارو هحرات راصح ||

 یدنلوا لوزن هدیمکنزا هدنجوا كبجر شب قرف كيهحنابص هو لقارط شوک
 راسه هغردق هراب شب نالک هلي بون مالساهاشداب هنسیلرف جوا كناشاب نادوبق

 سامهط نالوایک اح ناورنالوالصفتم ندنتلابا بلح امدقم یونلوا نییعت ناکرا

 هکشوک یهدنکوا نیما هلا هغرداق ندنا بودا لابقتسا یهاشداب ناخ یلوق

 كم زیدربک هارس هدنسبتلا نوا كبجرلا بجر هبا یالا مظع توئلوا لوژت

 ناعنک نغلوا یراومها عضو هنایدایب ناخ یا رخ تاقع یناخعرف هدشد قرف

 نیکعا مالعا ن رالاقحا تنایخ ههاشداب هلفغ و هدنراتس نامرک یا اشا

 ردشلرب ویسازج هدک دلک هلوساتسا تونلوا دیدم یغلناخ هلا ناهجرابرهش نامرف

 نوبامه نامرف نکیا هدرکب راید اشا دم هدنناضمر ثلا قرف كي هرکص ندنو

 هدک دلکه لوبناتسا اشا دم بولوا مظعاردص اشاب ماربب نالوا ماقمعاق هلبا
 هنفرطقرش اشاب مارب مظعاردص یدنلواناسحا یتلابانیدوب هرکص یلابا هتسلس ۱

 تولیرو هباشاب یسوم قلماقم#اق هدکدلروک یتامهرفس یدشلوا نامرف كق

 عو بودا تعزع ا هنرفس دادغب جد یراترضح هاشدا بقعرد

 یدلوا عقاو نامرف وید رانوسروک ك راد بول وا رومأم هرفس یمهشاط رکسع

 ¢ دادغب تناح یزاغ ناخ دام ناطلس تم زع #

 لیبسی ازغ تسن یزاغ ناخ دارم ناطلس یزارفرس رادرس كناغو یور لوا سپ



 ا ۰ کو رلپوط بول وا ا موم نیفلوا هللا لوسر و “هلل رو نم بش

 هر نوا هدشرف یسارصع یوح هحاوخهرق ردشل وا رلکلنش میظع بولیا

 ۳ هنسهعلق یوخ 1 2 ق 8 هلکعا داو یک اس هب رق

 1 و نارو نیراهرومس ا غي 2 مط بولوا ذخا شاباز كن سس
 3 aT ا ردشآ ورا اب ۱

 هاش هدقدنل وا لاؤس ب شابلزقر هنیروضح هانیلاع هاشداب بونلزک

 . || یسودنک بوریجاق نساباعر بودلاشوب یلبیدرا بودیا راعو سومان رت ےجع
 0 ۳ هددتنلا رر هاشداب هلکمرب و رخ نغددملوا ناشنو مان بوحاق ید

  یهرکب تالوالاحیر /رایدایا ذخا تینغ لام دن ںوایغاط هزیرت رش رکسع

 8 ۱۳۳ ۲ ۲ ولبروا شنا هربخ هدم یدلریک هز رت ها رابالا ےظع ینوک

 8 ۲ ترا مالسا رکسع هایمان یدک ندرس شالزف زار هدانناو ید يا

 ۱ نولکتساراشاب لعرا ورا و یسکب راکب شعم نکر واکه ل ديما كاذخ | مدآ ضعب

 راشوا بودی ذخا یتسادعامو رابشتا غبت ةمعط یرادست رب بولوا كنج یلیخ
 هدنکا لییدرا /یدلوا ناطاغ یرلهساک هد ودرا هلا یرارادرس مازاتفا شم

 یللا هعافزور ًاصوصخ یدنلوا تغارف ندشلراو بونلا رخ یتیدلوا دنسک |

 1 | دوز هناور هعلق 2 نوا رخ ال یر بولوا راد مطعا رزو ووا

 |[ قاهبرا هجورپ هنبراترضح مظعارزو یتلایا ماش هباشاپ دجا كجوک یدنلوا

 یءارخ سیرفویرلفاج-ناخوراصو نیدنآ و لوکی هباشاب رادحسیتلایا یلیامور

 || یدنلوا نییعت ماقمعاق اشاب یسوم ریزو بولوا قارتوا نوک جوا یدنلوا مض
 ۱ || ناس ناطلسو دیزباب ناطلس نالوا یراشادنرف كناهج هاشداب هدلوبناتسا ندنا

 ۱ | همور بواک هنلزم زاوج لداع ناخ یلغوا مساق یدنلوا قالا هنسهممز ادهش



 1 بز ۸

 كناور هعلفو بویک رلتعلخ یسهلجو ربیدلبا ككرابم نسازغ كمالسا هاشداب وڍ || 1
 x یاور یدسلا 2 * دار دارم ناطلتس 7 یدلند 2. رات هش رزوا

 هده هل | ہا شدا ندا ناب یلوق نام هدییدج مو ردشعشود 2 رات

 فی رش عماح هدننوک هعج شب قرق كيب هنس بوروک تام بولک هشارس

لس تک دو تارا تولوا حانج یکی رادو هاست نادر لظ
 زاد الا هلا یراحا

 لابقتسا ناخ یلوق سامعط بوریک هبهعلق هليا هلم بولوا ناور ندنسهتروا
 ںونلوا زاغا هتالص یادا هلغلوا زامن تقو نودبآ هدیلام یور هایماک باکر و

 یایادهو تفایض هلام نولکهنارس ناخ یلوق سام مط هل وکر با هرکص ندادا

 تعلخ روع ر هناخ یلوق سامعط نارجهاشداب بودبا تیدوبع ضرع هلا هقناف

 موو یدنلوانامرف هغامتیجءمشط هلایعباوت بونل وا هيج وت بلح تلابا و نور دیک

 لوق هنیراغا كولبو هراکب رئاسو هنسیکبراکب یلیا مورو هنساغا یرکت هدروبرم
 هنسایحاو ریت رار نانلوام دېم هللا نهد ردژابوط بوادروب قغ وا نە لوق

 هنیلیا مور مته مپ بوشیرا همانا ناور ٌةعلف هدنوک زکسو /یدنلوا ترشابم

 بولوا لخاد هنوبامه/یودرا بواک هلبا یالا/اشاپ لیلخ ندیک هنجارخا رکسع |
 نیبعت هنسهظفاح ناور اشاب یضنیم هدعب بویک تعلخ هرکص ندسو نمز

 وللکوک هلیطرش قلوا هاسو یرصکی بووف هلب یسیجایروج هلنارفن بونلوا

 ناورشو شابرقو هک هدکدلند ردلوفعم كفک هباج هن یدلوا نیبعت بولیزاب
 مع هاشبولبروق هتم لوا نویامه غانوا هدکد لند ردناس او لوقعم تک هن رلتم
 نايف وص و هدننهادیوخو هد رټ +۲ اشابلزق رکسع ناخ متسر هدناک« بیرق هزیربت

 ,یدلیا نامرف هکلدیک هزیربت تعاس نامه هاشداب بونلا رخ یغنیدل وا هدنرلل رم

 ر تولپ زا یه روا یوضکت شک نواس دقنخا نوبل وا ۰
 یس علق قاربط ینوک یحتتلا تاوالا عیر یدنلوا لاسرا هلبا اشاب ناعنک و اشاپ
 یرادقم كم یکیا نوا نالوانبعت هنسهظفاحم ناور اشا یصنرم یدلنوق هد رق

 مورضرا/یدتارارق هد هعلق هل رخ یامد نوک تعلخ ول ب وسوکی الا مدا
 " میولکی زنان هعلق نالواهدفرط لواهدفدلرا و هنل زنم نیدلا فس هدرا 0

 راتعلخ بونلوا اقا هنرارزوایرلرصنمو لست نیراحاتف» هعلق بودبا سوب نیمز



 اج ود راراږ ج ید رارو دا هرواشم رواج نوین

 . هدنتلا هعلف نوک ادتک دارم یسادنتک هنوکربما هرکص ندتعاس فصن هدعب

 . بوراو هشناکم بولی روق رداچ ځد اکا هدب بودیا سوب تسد همظعاریزو
 كنلغوا حاتف ريم بوب وق هبارا رب یزوس بودا توعد هنیروضح هاشداپ و
 قلوا بترمو سم و ییابسا هل بولوا کیس ییاما هلبقاتعا هرزوا یدارم

 ۲ یدلوا نالبمم توشود هنغعابا كهاشدا هدق دنل وانامرف هنسامم> هل.عارب هرزوا

 ا لا فرش نامرف حابصلا لع ردها مو کی ترا
 تاق رچوا هاپس هلج بوروط یرافارب یالا لوصو غاص بوراو هنسوپق
 نواه غانوا یربزمضح هاشداب بولوا حاذج یکیا هڪ راو هنغات ا ها شداب

 او راقالوص ردق و و یالعوا جا شو هرز رد و هدي اولس تخت * هدنحما

 | یریبت هکر دشلروف یلاع ناوید هستم رب بوروط هدنرب ولر تلود ناکرا
 فص فص مازحا رپ مشیاشم و مارک یارزوو ماظع یالگ رایسو دود نکع

 لردآ ربخأت نوصن بوردنوک ییاشاب نادوبف مانا هاشداب بوروط هداماوربضاح
 هلال ترو لکم یلوق سامعط بود ناور ٌهعاق یا نس عادولا هدقدراو وید

 ا ۲ ال رح لردا تیحاصضم نانه هلا اشاب نادوبق؛یقرغتسم
 هدنرن وام رظن لرمهاشداب بوراو هبیلاع ناوید كرهربو مالس بورک ندنسارا

 تلابا هلغلوا لوق صلاخ بولوا نالسم وديا كرت یفلیضفار و سوب نمز

 .هدشاب یعانوا مظعا رزو بویک تعلخ هایعباوت بولیروبب تیاذع هلترازو بلح
 ا | بونلوا ناسحا تعلخ جد هاغا مضحو ردشغلف لزنم اکا بولیروق قاتوارب

 هلیسودنکو هنلغوا حانف رم هکرایدلبا احر ندنراترضح نیمز یور هاتشداب

 كچوک هصک لوا بونلوا ناسحا ناما هراشابلرق نالوا هدننابو هراناطلس نالوا
 ۱ : هانیلاع هاشدان هد راک دليا نت نوڪا یرلمهقبک بوی ندنفرط اشا دج ا

 یلعوا حاتق ربم شابلزف كب شب ترد بولا نیرانرلغوا و تروع هل رانامرف
 یالغوا تا صعب رالف نقد هتعاس ترد چ وا هلا راناخ ر او

 ك راثاعس دب شابلزق ناقیج ندهسعلق نکرولک بو و هدهرب شد هدارشط

 || هنیرلندب هعلق دعب / ردراشلفا ریقحت و ربجنز ةتسب ینیک و بوسکح نٹاب
 ۱ منغ لامو ریاخذ رلیدلوط مالسا رکسع هدعاق و یدنلوا نییعآ رایجابروج

 | ناوید بترم هدنسارصص نویامه غانوا یسنریا ردیامن یب ندرکسع شلا
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 نامرهق نالک هزعرزوا وب هک رلیدید هناخ لوق سام یلغوا هن وکر یماو هباغا
 ردررةوم ندنفرط اشا لیا ملو شلورو كسردا دانع ردهاشداب رب تفص 9

 ریشعت همم هلا زلابع لسها نمرب و نامزو ناما هزع رب هسرونلا هليا شیورو
 یهعلق ردهاشداب لداع رب ردا ا دام هدک دید رد هراح اکو زرولوا

 سامھط هدک دلد وس رک اط هزاقرب ردررعم تورم هدراهاشداب /هدیا میل ۱ ٤

 لئاق یلعوا حاتفربم هدک دید زد باوج لومعء المع او غا رطح و ناخ لوق

 و نب مدنالتاچ تا نوا شب مدلک هد وک زکس نوا ندرب یک دادغب نت بویلوا

 هکر ایدتا یرار وا هدک دید مزل وا رداق هباوج ید هنف رط هاسو مزل وا یضارهراک |

 یس زرهدآ ماست دن راد ر صح هاشداب ولت داعس هلا هرو ر و ردمز دعلق یدعا

 اول و مباوت ید یدعا تودیک ندنشاب یلفع هدن راک دد نسردا ارادت هب ملهروک

 هزغیو یتسزپ رلیدتارلنا هدک دید زسردنااج ر ندهانیلاعهاشداب هکمرب ویلاص هلا مقح

 ك هلبانیلاعلابر تدارا هدننفو قلشوق نوک یحنزکس ںودا دعت ود زرولا |

 یا نامالا ناما/ندند جرب توک دسحا یا یمرکی كن رفص شب قرف

 یراربخ هدزم ههاشداب لاطایف بولوا هتسوس هقوبع ىدا دص نام ز نارقبحاص

 كهاشداب مارک یارزوو ماظع یال رب دلیا احرود مهاشداب روم لوبق بولک

 بولیق هد وفع مر هن راعارج ناشاد هاشداب رایدلب | زاب ںوشود هنغابا

 لاسرا غا قاروط یاب شواج هدک دنا نامرف ود ران و ساک ناي وس كراو

 مهدیآ لتف قلرح ول یراب یدلر و دع)ق یس 7 شالا هدفدراو توت وا

 ررضر هتشاب نولد غول اف تم نوا نو شر وفا ن ا
 سضخ نالک هدادما هلا شابلزق زوسیرد ندزربت هدعب  یدعا تیاصا

 شب ترد بوراسفیچ ندوبف نیرغوا نی راتاو بونا ندرب یغیدش بوط اغا

 لوزن هلم لوا بولی روق هي هدننکوا یغاتوا مظعاردص روب نم هبا شابلزق
 مولعمیلاوحا وین یرلا سس ےح هاشداب توللوا توعد ندیهاشداب فرطهدک دابا

 ود ران وسقبح ندهعلق نوک و نامر رک. در و هلا هر و هک وج هدنراکدتا نوامش

 ریخت لد هحابص ج وا قرهراولی بودا سوب یاب هسیا لاح هن یدلیا نامرف

 نک اک هعلف تویلسک یسارا راوط لد هحاص هک هلطرش لوف ا ۲
 مارح یتحار باوخ بولتا رانزو رض هدابز ندیلابل و دیک لوا داکود

 ید بوراو رلمدا هنفرط هعلق حابصلایلع ردنیتئالا مو هکنوک یستربا رایدلیا



 وک مت توط ر نالیتا ندنلوف لا ا i RS د

 لاوحاو نوک جو/یدایا ریزو ریز/بوروشود هک اخ هليا هعلق فصن ید ینا
 أ یلغوا هنوک 0 رر ندم دا نولیروا بوط كب هدنوک هرززا

 ورد ع وج ن راپ وط كنيس بوشود هراکفا هلکمام هدا رارق هدنارس د

 رڪ ر واکه لفغلاىلع هنا مور رکسع شابلزف زو ىلا ش ر هدارک * هوم

 | لیاور راشابلزق بوراو هنیرزوا شابلزق بودیا فیس لسس ندفرطره رلیزاغ

 | "یضفار بوش تیکی رب ندنراروالد ییا مور بولا قاریب رب بونود هنفرط

 دلم لوا نکحردبا رادبا ریثعث هم رلیزاغ یناب  یدلیا لنق یروب نم
 نکند نکیآ هدنلح زاغا هکنج هلا بالا بولوا راوس هنتا راکدنوادخ ولتل ود

 ۱ ۱ ونک شب بوما هجوت هنفرطقاتوا نامج هاشداب هدکد رک هن هعلق بوحاق

 | یدراود هملف هدفدلوا نوک یصتلا و یمشب راشمروی ماعنا هان یب

 | ندنرتفاریب شابلزق نالوا هدنرزوا راراوید نانلوا مده هکیدلوا ناریو هل وش
 ۱۱ 2 هنجشکسز و کد روک هاشدان نودرکس بولا یرھکیر شیر
 || شابلزف رب هدنلحم قلا بودرکس یغاریب نالوا هدنشاب ندب روالد رب ندنایج هبج

 || مه بوروتک یغاشا یثاب بولا یغارببو نلیدنم ندنشاب كشابلزف/بولک و شراق

 | شیورو و بوروک یلاوحا وب شابلزق / ردشلرپ و كليهاپس مه بولا ناسحا
 | ووډ ردشمالوا هدلح ر مادقا ردقو بورب و ناق ولرو غلو نس هح ار

 ۱۳ رک ا ا راع ماا هک یمدجک دحا هلنا ینابر تمکح نکیا هدراکفا
 | و نودا توعد مالسا هاشداب یارزو نالوا ا هب هرصاح ند_ةرط شب

 ۱۳۱ ا ناطخ ود رسرولب رتدالاو زكر قلا یراپ یهعلق
 | هدایز ۵ هزار اتش رک لوا بود ردادف هش رغوا تلودو ند راو زعاح

 | حابص نوبمهلو رب كجهدنا افتخا شابازق نالوا روصح هدهعلق بولینا بوط

 ۱ مضاح مال زوک وط ۱ شیوزویو ہدنل اک یسلتا رلکنفتو راپ وط هک رایدروک
 ا ا نال هدهصک رب و بولوا نامرف هکمکچ قاربط ههايسو شلوا ایپمو
 نخ نالوا "هدورجما قجلوا مکس كنج نوک ید شلوا غاط رب
 ۲ لا لوف ناسمه یلغوا دا نکا ناورو اها داره یادت
 | و یخد یلغوا حاتف ریم نالوا یکاح دادغب و انا مضخ نالک هدادما ندزیربت و
 | دارم یمادنک ناخ بولوا عج راناطلسو رلناخ نانلوب دوجوم هدهرصاحت
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 یسربا ردشل رص نسوبق هلعف یرادعاو بوروتک لید یر و شاب یر كنزاغ ا

 ا هم راواس و یریهکب تولبحا نودر کک قا وا رد هعج مو هک ناو

 بورک هسب بم یرصکی هصک یعتلا نوا بونلوا عیزو هناصج و حالسو برح |ا

 هک فرط رب و هللا یرکسع مورضرا اشا دجا كبجوک ندنفرط ناور یکسا

 . لوق هترواو اشاپ د یروک یسیکب رلکب یلوطانا ردیسوہق رهش یکسا
 هداز دالوبناح ندنفرط یسوبف زبربتو هلبا نابکسودنول مظعا ریزو هدنسوشراق

 زاغا هکنج هلبا راجت بایرا و اعز نالوا هدنلف ابرد اشاب نادوبقو اشا قطصم
 هدقدنقود هبهعلق بولسا دغر بوط ددص ترد ندنلوف لبا مور

 نادوبقو اشا یطصم یسیکب راکب ماش هدروب رم موب یدرولوا نازرا نامزو نیمز
 هدنګ ا هعلق تولتاندنسهبد هلاوح بولیروق بوطهراب رشپ ندنفرط اشا نیسح

 یرککی یدزولوا ناما هتسوب ندحلم موق نا دایرف هدقدنقود هنر لوا هدحالم
 هدنفرط اشایدجا كجوکو بوط ترد «دنلوق یرکو بوطترد هدنلوق یساقا

 رارربدتبا تکرح هل جوک بوکج سوماچ رفرق ینیر ره هکب وسط ترد ید
 رظان هب هعلق مالا هاشداب : رایدلشاب هککود بت وروا ییهعلف ندفرط شب ىدا

 ها و الا شم بانج بودا ریس یلاتفو هرات زدن وصل نر هب هبد نالوا

 هرصاحت بوریو راع ورابقرتو ماعنا هلیلارب بوریدتا نفد یرادیمش یدری تاحانم
 یرفاربب یرایهاپس یراغا لولب یعاباو اشاب یضترمو مظعارزو نوک یغیدلوا

 یدنلوا نیبعت نوجا یظفح هریخذ هلبرکسع یتلابا یسیکب راکب ساویسو هلا

 رزومدقا ندنو ردراشفک ههعلق قاربط نوک لوا هللا رکسع كي یکنانوا هلج
 نک رادنو كمردنوک مدا هب هعلق قاربط هدهرصاح هداف اشا دم مو حرم

 هللاءاضش یدبا شانا تراسخ هجن بولک ناخ اعم هدفرط لوا هلا كمامروک

 ںودا دیش ینهناد بوط نکرولا تسدبا یاغا لع یا رجرف
 یس هکعنا لاطب ییوط نانلوا رک ذ رای وط هتبلا هکرلیدتا نامرف زها شذا

 ماش ںودا مادقا یهاشنهش نامرف بجوم ر راع وط راسو یشاب یحوط راهدا

 بوط رب نامه ندنرزوا هلاوح یرالوق اداب نادوبقو اشاب رادحس یساعالارما
 تنفس قات یل نوع تویلیا برض هدفدقود ک درو وا

 رادمس و هنیلیامور هدعب رایدلیا نیما ندنتیاصا ررض یتیلس تازغ بو نیکد

 یلاخ ندا قییضت یل” تازغ نیغ وا هلاوسح بوطر جد یرغوط هنلوف
Lernen 



 ۱ ۱ هدازاشاب ی را J یدنلوا لاسرا هی
 ۱۳ وا ا راصح جوت یدلوا هناور هنتلیا بولوا یسیکبرلکب یدو
 ۱ | کیا هدقالشف اشاب د مظعا رزو هدنا بولک هنلارتم رهشفاو هنیرهش یسالب

 < كولب یتلا و یدنفا مهارا رادرتفد شابو یی راترمطح زیزع س هیمور بوقلاق

 ۱ دلم قباه بولک هواه یودرا تلود ناکرا راس و یساغا یرهکبو قلخ
 | ههايسو یر ےک یدلوا قیم هرکسع نویلمالس نولوا لخاد اشابدجا كجوک

 || ت بوت همورضرا یارعصندنا قرهنلوا زوت هندوجوم بولر و ششحت

 || زی لاب ددع رب یهرکی و یبیوط و یرھکب بولیروق نوبامش قاتوا هدنسوېق

 یراودنک بور دتا ایم هدروب نم لارنم یرهناخ هبج راسو یرالراو و راپوط

 | یرایکیاکش كناشاب ىلع یونس و یسیکب رلکب ساویس رایدروک ندزوک تاذلاب

 3 و یمارهالا ریما مورضراو ناطاغ یسهاکنیغلوا تابا یداسف هجن بواک

 ا بولبرب و هباشاپ دج"كجوک هرو رم تلایا یونلق نا: خد اشاب

 ۱ | یمدرد یرکی تكمارطا مرح شب قرف كب . ردشلوا هاور هبورلیا بولوا

 بولوا قارتوا نوک یتلا بوراو هندناح یلزنم هریساپ بوفلاق ها تلود هدننوک
 ا برق هنسدملق یضرات هقوح درو یس هلق نمحو
 | ا نوک یکیا بورتسوک یالا هلا یراروالد د ره اشاب ناخ ج ی اشا

 | یدک هنتخ نوغزوق هرق یدنفا لیعام "| ےعز بونلوا راافص ےظع بودا

 3 هلیارکسع لام اب ردین وک یحدردنوا لرفض ءام رد رق هک ی ل رم راغلا كج ەر وشم

 ۲ | نیس هنسوشراف ناور ٌةعلق بویلروک بسانم نکیا شلنوق هلرنم مان دب وک لوک

 ۱ ا . نکیا رارانآ كنفتو پوط هنیاسم تازغنیدملم یکهدنجما ناور بوراو هلا تازع |
 . || نا الا هانپ رفظ ها بوک ندنرزوا رقاقوص بولا هتعاص بوطر |

 1 جد هاکتسد تک وش هاشداب بویعش ربا. ررض هبهنسک یلاعت هللا لضخ بو شود

 یکنز نالوا هدنسوشراقناور هلا شورخو شوجبویقاب هنکنفتوبوط كنيعالم
  قفارطا هعلف رارداح / یدلنوف ه دو رط ناور بودا روبع ندر بعم ناخ

 . هدلحم لوا بولوا كنج تو دعلق لد هماشخا نوک لوا تودیا هطاحا |
ITE ا 
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 4 : قم هک بویک تعلخ تویلمالس یهاشداب اشا رع یروک یسامالاریما | "

 1 هدقدنلوا لوزن هبهلوق نیغرا هدرهش قا هکدنلزم هجاوخ ندلارصن یدلوااا

 ررتم یلط بوتبج هرود یهاشداب یاضر فالخ اشاب لع یسیکبراکب نامرق ا
 یدنلوا لتق قش مان یلغوا برع هدکدلک ه هبنوق رهش ندا یدنلوا لک نلوا ۱ 3 0

 بودا ترابز ییایلوا راقم راسو یزیربت سعثو یمور نیدلالالج راونارپ راز |
 بورک هلا قشر فورعم هلکمد هیلعت رایدلیا رس ییارتف هلبا رانابرقو هقدص ||

 نابعش و یلغوا نسح یاحو نا یروک ندنرابروز یسهعقو نا ناطلسو ] و
 یلکرا یشاب لوک رہش هجا قیوا هرف یراکی هکت یدنلک ندنتح و هنسک مات ۱

 بونلوالوزت هدنسارعص شواچهدهدکی یدنل والتق هداز یرهوج هدنغاوق یتمرا
 یعضوم وص هحیا یثاب لوک رلیدلیا لتق هدنا ییاشاب نیسح یسیکبرلکب هنردا
 شکر س نودنالتق قلخ ینکب هب رصبق مدقا ندنو بولینوق هدنسا رک هبرصیق

 ود رنوسئاص هنا مامت ییهربخذ هرکسع ردیشتم ید یسیضاف هلغلوا موق
 ۳ هدک دید ردولایق نوهت وشراج جد یرلترضح مانا هاشداب بونابق رازاب وشراج

 گرراد 7 اجر بورویب نامرف هماع لتف یولرهش بودیا لتق یبیضاق لید ربو رخ ندلاوحا
 ۳ وفع رج كنرراس بودا افتکا هللتق هنسک جاقرب ندرارکتحم یوسیلیا ۱

 نکا اظ هنسایاعر دروک یسایقشا ناکرتقالشق كنچو هلزوط و سالاب یدنلوا |

 رفن نوا ندراایقشا تورو لاسرا ییاشاب نادوبق نودیا اوکش هنو امش باکر ||

 یوهنتسو یسکیراک اوبس ردا لق هدنک وا ولا کچ 8

 نیر مالسا لها هلبایلاع نامرف هدنسارصص ساویس بوزسوک یالا اشاب لآ
 نولوا ناغارح یرادضک نولو هدنل زس ساون نوک چرا

 هدهد قلراد س هدنح وا كن هعحایذ تویلیا راکلنش ہلا رلکنفت نوط

 حابصلالبع نوک لوا بولیرو لایا فیرش ماش هناترازو ها نطصم نالوا
 لا ههان ناهج هاشداب بوراو هنواسمش قاتوا تلود ناکراو العو ارزو هلج

 نالیروق هدنلوق ماش یوراتبج هرشط ییاشاب راد نودا راعد بوریدلاق
 مان ناهلسو ییاشاب ىلع یلننکسک نالک یرایک اش هدروب نم لزم بولک هنغات وا

 نیکلک شابلزق رفن شب ندنفرط مظعاردص هدرورم لزم رایدلیا لتق ییقشرپ
AE E in i ۹۲ ۰ ۰  

 دوخ ام ندنسەعاق ناو و سوساح یسر نوللیق رشع ةه یردن ترد

 هسیا ریدروب هلروبغ هاشداب بولوا روېشم هلکمد یز رت دم هجاوخ بولوا

 ل ©



مور و رایدلیا مایخ برض هباضف عقاو هدرادکسا
 ۲ هنجا رخا لیا 

 1 زی رق یسدعلق نمرات هد رس كناضمر دز را رک اشا لیلخ رزو

 3 رفس اشاب مارب هدفلارا وبشا یدلوا لصاو یربخ یتیدنلا یسهملق زب زعم

 9 ودر ها تیز میظع نوک ید نوا كف رش ناضمر بوروک یتا

 یضاق یلبا مور و یدنفا یبح مالسالاےجش هاشداب نوک یجرکی بونلوا جارخا
 یدنفا حو هداز دجا النم یرکسیضاق یلوطاناو یدنفا هللادبع هجاوخ یرکسع

 ۱ رباکار رباسواشاب دم مظعاردص و یدنفاهدازیضاق 1 یدنفا لیعاعماندرابک حاشمو

 ِ كرهرو مالس بوریدتا یالا راسو نیم هلا یر دو هابسو ناوید لهاو نابعا

 " || یاخرانات رایدلیا رارق هدنوبامه یودرا بوک هرادکسا ندلوبناتسا هلبا رلائو امد

 ۱ | ناطلس ماما یدنلوا ناسحا هناخ یارک تیانع قلناخ بونلوا علخ یارک نالوا
 نکد ههبوق ځد یدنفاهداز یضاقو ردشعا تافو هدهرونم هنس یدنفا ایلوا

 ۰ || هلوبمالسابوود وربک هایدایدزا ضاراضمب هدندوجو بودیک با مالسا هاشداب

 ۰ | جوک ندرادکما ( هیلع اجر )یدلیا تافوبول وا هتسخ نوک جاقرب هدک دلک

 . || تامهو هرکسع حارخا بودا بصن رکسعرم« ییاشاب یضترم هدنسانا قغلوا

 || تعلخ هدعب بولک ندنقح كرابتشو بودا دیقت هایشا نالوا قلعتم هرفس
 || مور بولوا هرزوا ناما نما قلاتروا هکیدل وا قحال هرکسع بویک هرخاف

 ۳ ی روک: هباخا ینطصم بوبک تعلخ ںولک لا یالا اشا ینطصم یسکب رلکب للیا

 3 ۱ ۲ ۱ ک نا هل زم لا راف هوا تلاوش یدنلوا هیحوت یتلاغا

 ۳ هدرالراموب بونلوا قارتوا نوک جوا هدهزوبکک یدلنوق هدیمکنزاو ییمرکد
 ۱ || ندرلقالوص هدک داکه شاط ولکلد ندندن رد یقزاق یدنلک ندنفح كنابقشا دا

 ۲ ا ل یی یاب قالوص ندنیس یودتا هدنام بولا نسهچقا كنضمب

 0 بودا لتق نیسیشاب هطوا یریکی رب ندرابروز هدنعجرازاب رهش یکی و قی زا

 . یدنلوا لتف نیکلروتک هلا دن دیق صخع مان رفس یلغوا نالیهرف هدهبوقو

 . | نالوا شلک یرایحباکش امدقم هدکدک هنار و قاو هرهش یکساو هنکو ا نا

 لا دالج بونلوا توعد هواه غانوا بوروط همالس اشاب نسح یصطوط

 هنناخ اشا ورخ یجقادراب یلرنم یزاغ دیس یدلیا ادج ینسەلک نامای

 نرداوالو یدنلوا لتف یشادنرف كنالی هرق ندا رارف ندرهروز هدقدلراو

 ۳ یلوطانا یدنل وا لتو 9 نیغلوا تیاکش ندنسلضاق جافا هرف ةد یک هل ربم
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 همرک | هاشدپ یدنفاهداز یاق ندریکذت لها هدهاشم هدااوپ ریدبد ردشلوآ لا

 ا زال ید مالاواوا بولوا رب تر ام دز ربق
 چاقرب ردناحومزاللتق نوجا لاعحالصا هسراردبا تفلام هالا ول وا كدبانامرف

 هرزوا موش و بود رونلوا تعارف بودا فوخ یرارتاس هدقدنل وا لتق هنسک

 قفاوم هنعبط كهاشداب ندغن فوخ جد یدنفا نیسح قفم هدقدنل وا اوتف

 بولوا لطعم یسهلجرا هناخهومق نالوا هدکلاعریاسو هدلوباتسا برو راوتف

 ربا الد بودا رودص یرایرهش نامرف وید نوسفل وا برشناخد مویلادعب ردشلاق
 ردعل وا تورا یصرح كلخ هلا قلوا هدایز هست تولوا قاس ی تودآ دن

 تورا ننراق بوسک نشا كر هن دک هجن AE نکع یر ر هکیدلوا 1

 هنسک كب دج تویمروط كت/منب نکرد رتراقح ولرد ولرد بوروا هلاکنح

 كت هنب نکراردبا تسایس ها قییضتوسبح نراهجو بونلوا لتف هرب قح ان
 سولج نیدمج قوج بولوا لوق یماعد كنارتف هدصوصخو بومروط
 اهاس هن ردشلو نیسازج كرهلدا لتق یدنفا نیسح مالسالا میس تواوا

 رکسع اشاد مرک ۱ رادرسو مظعا ریزو یدلوا یتفم یدنفا یی مالالا

 ندماراو ثکم نوک حاقر بوک هرادکسا نوګا كك هد رفس قرش هلا راعش ف

 مزمنم شابلزف نیدلوا لخاد هدیمکت زا زونه رادرس بولوا هناور را هرکص
 هرزوا تنواعم هنساءقشا قازق هدنامز ژک | ییارفهل_۰ردشلک یربخ رارف بولوا

 راکدنوادخ ترضح هلا یراعا تراسخو تراف یفارطا هایس رحم بولوا

 كلاوش عقاو هدنسهنس جب وا قرق كي نوا بیدأت ینعشد راقو ردنکسا

 هدقدلوا هاک | ندربخ و لارق بودبا تعزع هشناح هنردا ینوک یصجوا نوا

 2٣ بودا دعت حارخانادهلاقیرطب هدهنس هسیا هنره توردنوک راهمان راذتعا

 لوب یتساقلا هان تجرم هاشدان ترضح نیکعا اجر تیانع هلارایچللا هثساحر

 تودنا لورا هلوباتسا ربش هلا لابقا و تلود بولوا فرط رب ل لوا بودبآ

 دلی رار
 4 ناور 2 دارم ناطاس eR زع و

 یسهعلق ناورو تعزع هن رفس قرش یرودنک تاذلاب هدرانا تهزت را لوا

 یناط) غورف رب غ وت نوک ی کا تاتننابنش ترد یر كي بودا تین هڪ
 لا یالا قاطن نودرکحح قان وا E ES كروز هام توقبج هرادکسا
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 ینغج هباوا صالخ یاح ه ودنک ندنفپ دل وا یجاکعتسا كن هملقهدکد تا هرصاح یی هعلق
 || اشاب دجا كچوک هلبا وفع دیما بودبا ماست ییهعلقو بویلید ناما نیک سح
 3 هدراننا و وا عطق قتداعس رس هدزورواتسا هدک داکهلوساتسا هلا

 |  یدشا یلصء میس و یدنفا میهارب ی حار > ندرک ذب لها دها شم

 ۰ مهلع هللا هجر یدلبا تافو یدشفا لیععما ی مر دهناح یولوم هطلغ و

  بوتلوا هقدص ماش تلابا هاشاب دجا كچوک هدنسللاقم تمدخ وب

 لخاد هنسهکلوا یلغوانعم هليا یهاشنهش ماو نییعت هنیرزوا یلخوا نعم
 رار بواک هنرانک توربو ادص هلا نوبامه یاخود اشاب رفعج نادوبقو بولوا

 . || «دفدنلوا موجه هن رزوا یلغوا نعم ندباح یکیا بوک ود را یک یکیدتا

 ۱ ۱۱ لوک هدکدتا نصح هبهرابغم رب بوبلوا یرادنقا هبهلاقم كنعع نا
 ۰ || ندررزوا بوروتک رزاب ناو بوریدتا هظفاسحم بولا نیزغآ كنهراغم اشاپ
 ۰ | هنس هصتنو فتاو هلاوحا ندورجما نعم نا هدکدشا ترشابم هغمریدزاق
 :هاشداببونلوا لاسرا هتلود رد هدقدقیچ بویاید ناما رایان هدقدلوا فرام

 باعا صعب نکیا شمربو نئوروم كلم هن بودبا وفع نهانک هاننتجرم
 هکر اشمروس الا بودا لي وح نيبلق كهانيلاع هاشنہش ترضح ضارغا
 | هنکلم یلغوا نعم ناخ نایلس ناطلسو ناخ میلس ناطلس نالوا رصم حاف

 3 هکردش ناخ دجا ناطلس موحرم یردجام دلاو ردرشمالوا كلام

 || سسیم یصت هلتلوپس هللا دمحش یدیا راشمامهروتک هلا رشتیا ششوکو یعس
 ۱ دف صعلوا لرو اقلا ود ردلکد مزال هخاسم هدصوصخوب نکیشلوا
 ر یسهعفاو یلغوا نعم ردشفل وا قاعا ه هیناشع تالاعو طبض یکلم هدماحرف
 انو بولوا عياش یسالیتسا هننرزوا ناو كشاعم د شابلزق هدقدلوا فرط

 ۱ | رومآم هرفس هنفر ط قرش هلا یرابرهش نام رف هدنسهنس چ وا قرف كم اشاب د

 زا هدلوباتسا هدنلوالاعیر هنسوو یدلوا هدنکرادت كمك هللا مالسا رکمع هلجو

 . | قارطا هاخجارس بویلشاب ندنسوبف یلابج بولوا عقاو رببک قارحا

 1 ياو ج هک حوا نوک حوا بولک نیک د هنتعم یناروکالنم اتو قرح
 1 لع قارحا هانیلاع هاشدان ولتداعس یدلوا عفد ییاعت هللا صاب ه هر بول وا

 ا ناځد رابک ابرت هدراهناخ هومق کا مهاشداب هدک دنا لاؤس بوروک

 او قار جا بوشود هن زار هت 7 شن 8 بووب وا نکردبا
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 لادن رد هرکس نور بوم ریش زر سک زووا كب یدنلوا ناسحا هب اشاب دم نالک ندرصم امظع ترازو بونلوا لف ۳
 عج نیرارابتخا كسهشاط لوقو ارزو و الع هاج بودنا یناوید قابا بانج |

 بودبا اوکشندنرل هب روز هاپسو بوشلیوس ندلاع لاوحا بونلوا هرواشم بودا
 نودا تمدخ یرلکدلیا ذخا هلببس یراتمزال» ردیماسالا روپشم ےک رامدا هون
 یرلکدلیا راداسف هن هجن ید بودا لتق مرار زو هلا هلا یؤزج هدر هدیکیا

 ینالف و ززتسا ینالف بودا راتیعج لالا یف ردنهراچ هصوصخ و ردزکمولعم
 اد هلا و ردیمراو زکیآر ید كزس هشراراک هنوکوب كرانوب هدنرلکدید زرقا

 باوج ریما مس بودنا باطخ هشرارابتخا قاحوا ود ردیمو زکنوناق رس

 یهروشپ راق یسهئاط لوق هرببدن هدنرما سولجو بصن و لزع هبارزو یدلیا
 هدراشبا و مز مهاشداب بودا امد یسهاج هدک دید ردیعشلوا كما لخدو

 ه زار هلج وک بودیک زاع ها وا تیعج هلب وا ردت و نماضر ًاعطق و الصا

 هغموق وشراف راشلوب راهتشا هللا ند توقو هیلام توق رایروز هچن م هیلی رولک

 هل وا زکسرولم هڪ ردراو زاحدم هل هدنروما هاشداب مز الاو ردقو زع رادتقا

 "هرمز موبلادعب یدعایدتا یراترضح هاح ج هاشداب ولتداعس هدنراک دید كلبا

 بولا نی رهفولع یرلقدلوا لئان قحا نوسلرب و تمزالمهو تمدخه 4 هرو نه

 هلج هدک دد نوسنلوا ار 5 ۱ هسا هت ےدق نون هدقد) وا عفاو رارفس

 هش رام تولیغاد نایعا ناکرا نالوا عج بودا رااعد رخ سلح راضح

 هابس مظعا ریزو هلبا هانیلاع هاشداب نامرف هنوک ندنوک هرکص ندنو رایدنک

 رهروز نالوا ررګ یرساسا توها لارا رفد هام
 ید رارو نم یدنلوا هب قفوا راضحا هب یهاشداب و هکدرک هلا

 ندفاحو و اح رب یرب ره و لیدبت هرارف یرارق قحا وا رادربخ ندلاوحا
 ندر هنوک ندنوک توریدنشارا نیه رهو یدلوا فو

 هکنوچ /یدلوا نیما هرزوا ناما نما اهل رط و ز لش توروتک هلا نا ۲
 داسف هدنخامد كاشاب نالا هداسینغم هدیلوطاا تولوا فرظر اقا
 یرابرهش ع وع یکیدتا تراسخ و تراغ ینارطا لوا هدرا لوا هلغلوا

 اشاب سابلا روم بواوا نیبعت رکسعرس هنرزوا اشاب دجا كجوک یهلوا

= 

 اشا چا لح ؟ بودا نصح هش راصح هغر تبولوا رداق دتم واقم
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 وس حا

 ر ۳ < 2.الوا ا ع رب یدربن و كنج نالوا ءدمجع تیالو كناشاپ ورسخ |
 | هفرصت 3 هضرف بودا من یسهکل وا م هلج یدیلوا ر ؟بسع تتفاوم رکا 1

 ۱ E نوجا یدادغب هعلف شعا لکد ردقم ن گل ىدا نکش كرو

 سوس

 .یدروتک هنفرصت ضب بول

 9 هدنسهنس روقطزوئوا كب كنه وب تره لر ههظعم فد رش ةبعک

 هدانا و ردشغلقناداباو ر ER ةعفد بولا وا ان ادد نیغاوا بارخ

 ۰ .یدلبا تافو یدنفا دم هداز یعقوا نالوا ناتبلاب راشم نداتک رابک

 هک اا دجا ظفاح اب ترادص هیجوتو اشاب ورسخ لزع

 || یدنلوا تیانع هباشاب دجا ظفاح ترازو ماخ بولوا لصاح هدقع هدیهاشداب

 | تهزن راب لوا بوتلوا هیجوت یغلاغا یربشکب هبهفیلخ نسح بحاصم هدنیحوپ
 . یدنلوا نامرف كمروک نیکرادن رفس ندیدعش و كمك هش رزوا دادغب هدرانا
 .دجا ظفاح یدبا ماقمعاق اشاب بجر بولوا مظعا ریزو اشا دجا ظفاح نوچ

 | كيم زال یردصت لدهرام لوا اشا بحر ردصلا بس اشاب

 هیاشاب بجر لاوحا و نیفلوا ید یمهینخ تدورب هدنرنی صوصخ اب
 ۳۱۱ ا ورمی ندا لا تویسءهدآ مضه بولک نارک تیاف

AES 
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 ۱ ۳ ۱ بن ا لوف ندنفرظ و دقت هلا هسناکم نوجا دننف ضاشا

 ۱ | رتلع ا e و ووا رج ےظع او لدکی هلبا اشا

 ۳ E هفیلخ نسحو اشاب یطص» راد اشا دجا ظفاح ریقفو دارا

 نردوجو و دیهش هليا فیح خب یر رود نم بورلیا رووظ یسهعفو یبلج یهود

 هدشام و یدلرو هاشاب بجر ترازو رهم هرکص ندهءفوو رد راشانا لی كن

 نیسح بولوا لزع یدنفا ییح مالسالا ج هدنبجر فلاو نیعبرا و یدحا
 e دوا ر يلا اوفا تص ىدا

 3 ٭ اشاب دم رصم "یا واب ترادص هیجوتو اشاب بحرو اشا ورم. لتف $

 | فیش طخ ًاباطخ هباشاپ یضترم بولواروضحب امون ندلاوحاوب رویغ هاشداپ
 | لاسرا + هناتسآ یتسهلک ودنا لتق ییاشاب ورسخ بورا و هدناقوت بودا لاسرا

 داش بجر هلیس ها برع هجنراوملاوش ندناضمرءام یروبنم تیعجبیدلپا
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 تلابا هدنطسا وا كنهرخالا یداج یدنل وا هیح وت هب یدنفا یک هدازناتسو 1 ی ۱

 رکسعرس *یزوا اشاب یضلرم ریزو نالوا ارمالارببا هترازو لندن 6
 یدلوا !ممالاربما هندو هللا ترازو فرش اغا نسح ع رم هش ر بولوآ

 انو وشن هلبا برقن ندیهاشداپ مراح مرح ینوک یصتتلا یعرکی كروب نم هام
 جارخا هلبا یصنم ریبک روخاریم هداز دالوبناح ندمازنحالا یوذ مادخ نالو
 راقالوا ندنفرط راقواب رادرس یودرا هدنلءاوا لبحر هرو نم هنس بوللوا

 هدادغب فرطبولوا لخاد هلصوم مالسارکسع هکر یدتا باوج بوشتب بولک
 لوزاو اتش تدش هلا مالعلا تلم ردت بور و رخ نرلکحهدنا نانع فطع

 دادفب فارطا بویلیا نایغط د رابنا راس هلغمالو ماحنا مابا هحیاہتنا یب راطما

 یراذک زاوح هدادغب تعم كلراثا رفظ رکسع بوصاب ییاضق نالوا هددایا تشې

 نداتش تدش هناخهبجو لاجو راسوماح نکچ بوط ادعام ندنغیدملوا نکم

 جاتحهنلاسرا هچفا كوب زویترد هن را نوعا ارتشاو عاقجا ادیدج بولیرق

 بجاومو مالعا یتکیدلیا اضتقا جارت هصاکچ رانا ندا نایغط ادعام ندنو

 هلبالاسرا هچقا كوب زوبترد كب یکیا ندنفرطرقم تلودرد نوا تامهورکسع

 لناشاب رکب نالوا لاوما رادزتفد هلترازو یربغ ندنکیدلبا ماهفا یتموزل دادما

 الوا هلغلو روهظ یتنایخو رودص یراوسطا فلاح هرابت یلاع رادرس یاضر
 مدا هندرام ندا هدقدرا و هنرپش لصوم هدعب بونلق سوبح هدنسهعلق نیدرام

 رارروتک هلصوم بوراتیج ندنس هعلق نیدرام ییاشاب رکب موسفرم بوردنوک

 لعفلاب بویلیا ناب یتیرلکدلیا دون و مودم ندوجو هدنرزوا لو نکیا

 نغیدلوا هدادرارق هدنرزوا اشاب نطصم نالوا یسیکبرلکب یلیا مور قلرادزفد
 یدنلوا ےل ت هنسهرو یناکورتم كناشاپ رکب لوتقم رو نم ك دا نایع

 تراف یراضف شوکحرد و نادهت توراو هنسهکل وا رج مرک | رادرس

 لوص ولادعب و نانع هح و هد رزوا دانا تشم دا در هرکص ندقدنل وا تراسخو ۱

 رکهولج هدا وصح دنیا م تروص نکل بونلوا هراحو هرصاح نامز یلبخ

 لصومو عوجرنیکیا نیسوذرا یتشم یجدرکسع نیغلوابیرق یمایا اتش بویلوا
 ندنع وحر كمالسا و قنص هاس نالوا مگ هاش یدنل وا تد وع هنشاح

 ام یناتس هشیم/نکیا نازرک لاثم هاب ور ندندح وم د ونح ترشح قحا وا رادربخ ۱

۳ 



 دنفا e دنس لا بطق کیدا هدلاسو ریدلیا تعزع هدادغب

 ۱ او هداز یو هننافو یدلیا لاغشا هترخا یراترمضح

 1 هاش بولواتوف سان اسا تساوخوت سابعهاشهدهنسوب * روصف نان دع تنجتد ز

 | ردشلوا كلام تودنا البتسا ییرارهش ندع رامز ماماهدنم و ردشلنا سولج نص

 3 تودا تعزع هدادغب و زاربش بناح اشاب ورسخ راس یلاع رادرس مالک جتن

 | هددامتجاویعس یتا رمو قو یروص الصا هدنکر اد رفس تام هچ رک رولز

 عم رب یوزج و كنت هلا تیاغ یسهلصوح نکل و ىدا توف هقبقد ولکد هرز
 روح هغملرطاخ یتنیط و هککود ناق یتیلبج بودا كنج لارا هلارکسع نوجا

 ۰ یدبا روهشم هرزوآ دسحو

 رب یتلا یمرکی ینو یتا یمرکی كنلوالاعیر زوقط زوتوا كيب

 ۳ 2 و۰ بوقلاق نددما هدساب هل نزوارض یهاشو هلام هدانز ندزوب یکیاو
 دادغب دالا راد بویلنا مارا و ثکم هدلصوم نادنجو بودیا هجوت هنناح
 نادوبق ند-فرط و ردشلبا هناربلد تعزع هن رضسل بولوا هلاور هنفرط

 زکدهرق ود ردف وچ تارفن ردا هظفاحم ییزاغو یزوا اشاب نسح رزو نالوا
 د نالوا هدنرانلاب زکد بودیک هزک د قآ یسودنک بویمراقیچ یبا ود

 | هدانئاو بودیک ؛ردا لیصحت نشدن اسزا ر اسو تاسعت و عرضه ام ندرهطاو

 | یلوتسم هدالب نالوا هدنسیلاوح هایس رع بودیا حورخ قاع قازق ندنزاغو یزوا
 هرم رغا هدایز یییلسم ییدرونکح هلا بوروا تراغو شنآ هفارطا بولوا
 ۱ ۱۳ صوت لاق هک ر دراشمکج تچنژ دسر ه هه وا صالخ توسک

 / نکیا هرزوا لاغتشا هلا لام 2 توزک هدنلام هدنک اشا نادوبف درک دیا

 | بویلیا تعزع هنرزوا نیلسم ناف بودبا كنرد فقوتی یک کف لئابف

 | لاوما و ریما نینموم زلک هباسح هنس لوا بولا هلا هلیح یتیک و كنج یک
 | ردراشلوالاخا ریو سوم بویلوا لاحهصالخ بوریک هنلانیشد یراقازراو
 | روتلوا هظحالم قغلوا هلماعم باقعو باتع عاونا اشاب نادوبق ندلاوحا وب

  فزمشم هلا یهاشدا سو تسد فرش بولک هواه تداعس هناتسا نکیآ

 ۲۱ ۳۵ وا تار عونا هلا نوک انوک "هرخاف سابل بویلیا روهظ یسکع هدقدلوا

 || یرکسعیضاق یلبامور هدنلئاواتالوالاعیرو ردراشغا بحت هلاوحاوب باشو مش

 و لصفنم ندنکلرکسع یضاف یلوطانا یصنم بونلوا لزع ود ردیشترم
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 ساو ید هرحا رادرسر تولوا رسو جیراوت ناونع رفظ و جن راثا یر / 1

 مایا هللا تالهت-سخ هدمایص هام هدکدلک هلوبناتسا مظعا ریزو سیب ردشمالوا

 رودص ماخ راوطا ضعب ندماجوفاب رکسع نکیا هرزوا مات بارطضا بورق |

 ضع هدنتح بونلوا لج هنماراو كرم كناشاب مارب ندمارک نارزو بودا

 هدننسهطوا رانابرد هلا سيح بودا ضرع ه یهاشداب ر رس "هدس نل ارقا

 تجرم راپهظا و ریک و سوبخت یراد2م هتفه ر هدهلق ید هدعب ازج
 دیم رارکسعیضاقو یبدشلوا اقا ناک 6 ہد ر یکسا هدنردص ارزو وا

 نبسح لوزعم ندنلیامور یکلرکسعیضاق یلیا مور ب ونلق لورعم ندنموکح
 یدنل وا هيج ون ه یدنفادعسا داز هجا وخ كفن. ندنساضق لوم اتسا یلوطادا و 4«یدنفا ||

 تعص هدنجا نم كنودنک و بویلیا رادزفد ماقمعاف یاشاب نطصم یونسوو

 ینوک یحصد كلاوش هام هن رقاطذ نودرک قاتوا هدکدتا هدهاشم توق هد دی و

 ةفیص یتنوماخو تشد لرادکسا ها نواه یودرا بودا راذک هرادکتسا

 هل هنا كمرو بحاوم نیکد هنسمرکب كنهدمهلاید یدردنود هتویکتع

 هدکدرب و هفیظ و هبیهاپس اشاب رکب نالوارادزفد شاب هلنرازو بویلیارارفو ثکم
 ردکرک هچقفا دیدجو شورغ هز بودبا عانتما هدنلوبق هاپس نیغلوا هچفا فوز

 هدقدلوا سکعنم هنفرط رابیلاع رادرس لاوحاو رلیدلیا عاقجا هلادج ود

 عوطمم یتسهفولع كن رارادمان جاقر ندرو رم هرمز بولوا روضح# هدایز

 عت هددایقنا مدع رارو نم نکل یدلیا عورش هنراربدن یرادوجو "هلازاو

 ماع ریفن نوجا ماقیلاع یاشاب هعفدو بولوا عنتع یسلروتک هلا كرانا هلفلوا

 هک ا موجه هن رزوا لروغس یاشاب های هلا یرهکب و ماد! هنابسا كالا
 اس فئاوطو یرهکب غوا یاوصتکرحو قار شم اما

 نفیدلوا قاقش هدننم رکسع هدقاهوو یابتا نامز درک دلبا ر ۲
 ارعت وفع بولیروک بلاط: مهاو بجا نیلا تاد مالصا نو 6
 طسوت هنسارا هابس هلبا یار وطسرا یاشاب یراطباضو اغا رایدلوا نانک
 طاسب بوروتک هناونعتداعس یاشاب یرلنلوا هفیظ و عوطقم نانل وا رک ذ بو زا

 هرکص ندنو رايد ردنا رذک ندنراهعرجو ررقم نیر هفیظ و و فرم هلبا یراسوب
 بولوا ع وفم لاقو لبق نالوا هدنرلاراو عوفدم لالتخا نالوا هدنجما هاپس

 بناح بواوا عوج هدقافنا یکره یداکه عوقو ماظتنا و ماظن هدمالسا رکسع



 ۳۳ 9 N E ES 0 ی ی

 اط e وفع لف هزکعارح هرزوا ینامرف كهاشداب ٠ یدعا ردمولعم

 | قا هرکص رریهصت مد وصوم ۵ سرب ردشم وا سا كلر و الرد زکشدلوا

 | یدروس ذوب هنایک اخ كب ا یر ےن 0 هک. یصا

 e 8 1 شیاسا ih ند هطأاصء رامتخا "صدا

 ۳ ۱۳۰ ۳ رخ راقو نودر ۲ را ریش ا نک رهت هن تلا ۵ كسل كب ا نوا

 وقیچ یسودنک اشاب هزابا هد وک یا ییرکی رایدلیا مالغا نفیدل وا مزام

 ۱ E نوا كنيرخالا ر ووا كي 9# لو 0
 3 د هب هیلبطذطسق ةن 4 | می یالا ندنسوف هب ردا ند راصنا توا وا

 او ناکراو ماظع آ 0 هلا تشزو بيز Xe بولوا

 ۱ | داغ و مار 5۱ لا نانعو ا ا ا ا

 1 | كاش هابا هک اقح یدنلق زاتم ندارزو زاس هلا تایاخترسم تاغتلا عاوناو
 | ددم نینس هو لدهنح ورع هنابصع ةعلف یابنا ندنجوز > یادتا

 "۱ نیرف ترصن ناربشو نیهر رفظ نارادرس ناراوس هل هنرزوا بویلیا
 1 ۱ ۱ یک ها رادنات رادرنو رهاظ یسهبلغ هرو نم كنسيرب 2 نکتشلردنوک

  هدوجو هدا همسر ریتعم کرم روم نکیا شلوا راسا یتددلو رداق
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 | مدقن یتعمارم تیدوبع بوراوههاش روضح جد راودنکه دعب جلسه یدعلق

 رولوا لاقحالا منت و لاح دعلق میلست ہرکصندکدشربا رادنقلام رادرسس با | "
 هد رف نامز بودبا نیبعت نیرلناخ رارب هلبامدا كم جاق رب ید سابع هاش هلکعد

 ترصنرادرس مدنامه ندلجا لوا رلیدلیا نیبدت ینیرلقدلوا هرزوا كلک همورضرا |

 لاعتسالا ىلع لاما الب ینوک هش هس یصتلا یمرک كندعحا ید هام راعش

 رارب یراودنک جد ندهرئاس فئاودطو هلبا راغلیا یرصکی راوس كلب چاق ر

 رومآم هنلقن راپ وط بودیا باتا یرانالوا رار هدنراکدتا راضحا جد یراتاو |
 یک لاب یذرئاط یراپوط ید زس هحراو همورضرا نب ناک هجو یاب رانالوا
 لاق هدورک ندش ه وطخ ر هک هل وش زس ەليا لاصرا دنلع توروحوا

 ییدتبا راضحا بود ردلاقحالا منتعلاح هزکصالخ مردبا لتق یزک هلسجب

 تیانعب هدرمظ تقفو یوک هبنشرامح یسرا بودا راغاداهلا راوس ناروالد

 رومأم هنلاصبا بوک هعلق بوط رایدنل و هدمورضرا "یلاوح مویقلا كالا

 هدروب نم لح ینوک یحزوتط كروب نه هام بوروجوا هلا یفوخ شاپ راثلوا
 هدنسیدد كنمرح زکس زوتوا كب رایدلیا ترشابم هغعروق هنفارطا هعلق و مضاح

 یراوید راصح و رایدلشاب هککود ییدعلف نوک یستریا بوریک هستم یر
 هلککود راکزور هصن هک ن هته و نیصح هعلق هجرك ریدتلشیا رلمغل یکیار هنښلا

 اصوصخ یدبا ریسع قمرا وق هلی شاطررب هکلب لاحم ما قلوا ریذب هنخو ۳

 نالوا هدنها :نکل رولوا قسحا هکیدا قیع هس رر قدنخ نالوا
 صالخ هاکعا هدهاش» ار و لرادت ییدروک كمظعا رادرم ماحرفدب هزایا

 تازغ ندا هرصاح اص وصخ یدشود هفوخ هداب ز بودا ساسحا ییغحهیلوا

 غیلب یعسو ماتتفد بوک یتسارا كاکنج هلکفتو بوطراهنو لیلد راعشرفظ ۱

 مرک ارادرس تولوا لوتسم سارهوتعر هنبلق هداز ید هدکد روک ن راکدتا 3

 تلامتسا دملصلا لجال هب هلذخ نالوا هدنناب هزابا بودا د یآررب اشاب ورسخ 1
 هاشداب نوت بودا توعد دتغاطا لا تحلو دن لاوقا بوردنوک یرارخ ا

 تار د نالوا زکدوصعم كاک هدا الرد زکیدو_ صام زسرولوا یصاع ههانلاع 1

 رذلکد قبال كعا رارصا هرزوا نایصع هراروالد یک لس كلوا دارم ر هللا | "

 هشاب یک هل ولناثع هلد هب ید ردفوب کوص كنوب هکز سرولی ًاصوصخ
 زکسلاوحا ځد كزس هدکدربک هلا لوا هرکص هاب هشلیوس جد هزابا هکیدقیج

 ےک ج



  یدا رولوا سو راو ناونع هکیدبا هلوا ريم هلیج تاح وتف هت ملی ران
 | هدنرلکدلیا ضرع هبالسعا ریرس بونلوا قافتاو عاجا هدماحا رخ مالک و

 ۱ 0 هم یرکبراد تاب دل ادرس تور دعا مد اوا كنارزو
 ]| هرمالاولوا جد مرکا رادرس موق رم یدلیا حارخا ندلوساتسا هلبا یان

 | یطو لزانم عطف ندناروبع هرادکسا ةي ( هللا ىلع "الکو تم ) بویلیا لاثتما

 | بابسا لیمکتو نک اس نوک جاقرپ هدروب رم لارنم یدلیارورمهدیمگنزا هل | لحا رم
 | نابعشیدب زوتوا كب نیدلنا تکرح ندلرنم لوا ن کیا نکنه هرزوا كا رفس

 ۷ نالوا نیبا و ی ناف ت ادم رد ندیه افتاب فرط هدنلتاوا تایظعلا
 ۲۱ روتسد لوا یدلیا میلست هناشیلاع یاشابو هنامز ورمسخ لوا بوروتک اغا نسح
 لیدس یبصانم نالوا مزال اوت بودا ترشابم هیرادرس روما ید مر ۳

 ۱۳۱ الا توتا لاسرا هغ رش ماککنا هنوپامه یودزا بودا
 هج وتم هنتعم تاقوت بوقلاق ندروب نم لرنم بویلیا رادتقا لذب هرزوا قمالوا
 8 ادا تسابسو دادو لدع هدارقو تابصق نالواعقاو هدنرزوا لو بولوا

 لوا نوکجاقر هحاوا عج بواک راعش رفظ رکسعو لوصو هنا
 ۱ ۶ داسو تولا راتخا یرارقو ثکم هدهروم هد

 دن وام یودرا هرکعصبو )۱ قلرادرفدهدنرفس دادغب و راد رفد ریما

 || ناما بودیا لصاح یلک فوفو هنرایدعتو اظ كب نان ولناقوت نیلیا یلیجناشن
 | تسایس یرادصت ندنایفط لهاو لظ راسو رلیدلیا لاله ید یتسیکیا بویمریو
  مورض را یرایوک هعلق بوط رادرک هقعاص و ریدلبا تسایر ماکحایارجا هلکعا

 ۱ هرو ن دحرس هدانئا و ردلوا دی. هلنکرادت كمردنوک هنفرط موسر تهز

 || هسابع هاش اشاب هزابا نالوا هدنجما هموقرم علق هکیدشربا ررش رخ رب ندنفرط
 ۰ | رکشل رادش رپ نادرا هبا مالسا رکسع رادقم یلاخ رادرس بوردنوک مدا
 هکر هیلبا لاسرا هنفرط مورضرا هلا لاسعتسا لاک كراناخ جاقرب هلبا شابلز



 ین ۷۹۳ تی

 مورضرا هلا رایکیرلکت ندبا رارفو رکسع نالوا ناب هلج اشا لیل ہنری |

Eتوردنوک راب وک 4 هژ ابا تودا همصاخ یور ضر 1 بودا هحوت هش رزوآ  

 بو ابق هب هعلق بویلنا عاقسا الصاهدک دایا تهصتودن ولردهصنو توعدهتعاطا | ۱
 مورض را ةو و لام لاح هتعاطا بودا رارف هرزوا تم وا دم هب هژناعم و هب راحت

 بیج لاس لوا بولوا لاقحالاعنتم یریضسنوحف هلغلوا نیتمو نیصح با تیاغ |
 ردقم كلیا لیلصت بایرا رك “لو قمراو هجا لیدرا "هدلب هدنحما لاوحالا لا"

 كنلشد هدنسهکر عم هزاباو هلغمالوا رمسیم كمروتک هدوجو تمدخ ولشابر و | ۱

 یرلیضعب و لوتت» هلبا ردغ فیس اشک روشکح یاما ضعب هلبا اشاپ نیسح
 ناشبرپ هدایز ندهعق ووب اشابلیلخ نالوایظعا رادرسبولوا لولغمهلاریحزودن |

 هناور هنسهصاحم مورضزا هرزوا یتدناوا ناب هدالاب بوبوق یک راد و |

 دوج وم یربغ ند وک هعلقبوط ددعرب هدننابنکل بود ترشابم هککودبولوا

 هلوټم لوا بوروتک مان ربمارب مان لوزعم ندناتسجروک یارما ید ینآ بویلوا

 قدنخو لام ماقملوا ریذب هنخر هلا بولسا هتعاصبوط یکیار نیصحنصح

 هح رونکربوط نددالب فارطا بولوا لاقحالا منت قفلوا راغل بوشالود قمع

 بلطقلشقرکسع هلکمش ر ااتش لصف بویعا هدعاسنامز هجن وطںوروس ق اربط و

 . هدهاریانثا تح رای دایاتع زع هاشم فرطو عارف ندهرصاحهرورضل اب بودا

 راحارج بویشوا یراقایاو یرالا كن راهصن كمالسا رکسع ندجنرو درب تدش
 ۰ ردشلنا عطق

 صوصخو بودبا توعد ییالعو ارزو هلج هدقداوا رابرهش عوعسم ربخوب سد
 رب همه کودتا تیافک یلتع یر ره/هدکد لیا نامرف نیس وا هروا شم نوح ا

 سلاح لوا یدنفا ی نالوممالسالا میش نالوا الع سار نکآ/یویلیوس زوس

 8 یلاوحا اشابلیلخر زو هکیدر و باوصاب باوج ه هلج هدناسنک | قدص

 ےس نکیا شفلوا هرح یلاوحا هلناعفد ردموزحجو عوطق» یتسایک بلقو

 و ةمادنلا ه تلح برملا برج نم ) هسرونلوا هماقا هدةلرادرس

 دوېشم یروصق هدروما ریبدت هک ردو نالوا قیال هتلود نږد رولوا قدصام
 هک یراترضح اشاب ورسخ ندارا فصا یارزو تعاص# بحاص رب شمالوا

 هدمرر زور بولوا یوصوم 4ا تسایک و لتع لاک و فورع» 4 تسارفو م

 رادرس رکا ردریہش هلا هلیج .فاصوا و ربظن ی هدمزح ماکنه و رلد



 روا راغلبا هبلح دم نادر ع 0 هرو هلو شم ٣

 | دجا ظفاحو رایدلوا یلاخ ندکمک هح رابقع یلاونلایلع جد رام ترصن رکسع
 ا ك ر بودیا مارع یط اغا ورسخ قباس نایرهکی ياغا هلا اشاب
 أ بواوا اشا ورسخنکیا رربد اغاورممخ هموقرم یاغا رایدلوا دودعم ندهاکتسد

 دنخرف لاس لوا یدلوب مات راهتشا هلبا تعاصم لاکو تسایک طرف ارزولانیبو
 هيت نوا دادغب رضس و نک اس هدبلح اشاب لیلخ هداتش رخا وا عقاو هدلاف

 | یتسهعلق هقسخا نددالب نالوا هدمحم دحرس نکیا هرزوا داہج بابساو رکسء
 | یاسرا رکسع بولکر یجدایرفوید یدلیا ءرصاح داتعم داسفو شاعمدب شابارف
 ا نامز تولوا شتر دا خدورا بلع فلول دايما هلا
 ۱ ر را كثب هصیلضت قس هعلق هنسخا دتا هلغلوا بی رق را رفظ
 1 .رکبرایدو بصن رادرس اشاپ لیلخ ۳ وا رک | رادرسو مظعاربزو ییاشاپ نیمح
 E کر اکب جاقرب و ی کب ساویسو ییاشاب دج نالوا یسارهالاربما

 نس بوردن نوک بوتککم جد هباشاب هزابا یسیکیرلکب م ور ضرا و بودا نیبعت هل

 روشپربا هزسهدن نسهراو هنصباخت هتسخا هلیا کیر اکب راسو اشاب نیسح ید

 ور ضرا جد رو تود شرابس ېد كلوا هلاور هح دقم ندن زس هله

 | هاشاب هژابا یب وتکم كداشاب لیلخ مرک | رادرس اشاب نیسح كنلشد بوراو

 1 .توروفن راودرا هدنسارڪص هرمثط كنسهملق مورضرا یرانو یدلوا هدک درب و

 | هک لوا بولا هنا هعلق هلیقرط تفایض ییاشاب نب سح كنلشد رلیدنوق

 | مود ضرا هلیسهنابب قمتچ هراکش یستریا بودیا دیدن ینیدسجو دییشو هلازا
 ۲ | هنکوا یرودرا كرابکب رلکب نانلوا رکذ بوقیچ هللا رکسع هغلابم ندنسهعلق

 ۳۲۲ ۲۱ دنا تراسخ ی رکلماعو تراغ و امغب ییرابایساو یتیراراوط بوارغوا ||

 .نکر دیک هل راغلبا هلو یراکدکب ولوا راوء هنآ قالرج ررب رایکبرلکب دنمدرد |
 . نایرع هلیناررب یرایکبرلکب شهرویلکه نم مورضرا خد اشابلیلخ مرک ارادرس
 | ءارک هسلوا هل :دکدلبا راسما ود ردلاح هلو كګروک ن راکدلک هليا راغلیا
 ۱۳۲ لا نرخ نزسهلک هکبروتک هلا ىب هلتفارظ اشاب هزابا هتشا
 ۳ | قەراتروق یزعئاب دز, یدوف هلاحوب یز, هرکص نددازا ییاشاب نیسح كنلشد

 | ماهفالیصفتلایلع یلاوحا هلجو مالعاوید یدلواهناور بوقیچهلبا زرطو نوجما



VN F 

 هلوبناتسا هلا یرایانهرکو یرلشاب كرللوتقم و كرانلوا رسا هلج ناخ لوروا ا
 روبظ. قشر مان لغوا تنح هدنسیلاوح هنهاتوک هدانا لوا رد شغل 0

 رادرس هلکشتا تراغو بہن ینارطا لوا بولوا عج ایقشا زار هاو بودا |
 هلبس هاب قلاشاب یباغادجحم ولناق یرااد نکو دنک بولوا هاکا ندلاوحاوب رادقعلاع

 ید ندنفرط هناتساو نییعت هن رزوا كنبغاب رویم هلبا رکسع زارب بوراقیچ |

 ندنتحو بولیراو هنیرزوا كنلغوا تنج ًاعبوناوا نییعت اشاب نیسح كنلشيد | "
 یراشاب كنیرلمدا نیعتم جاق رب و بونلوا عطق یتداعس ییرس كنودنک بوثلک |

 هدنلئاوا كنسهنس شب زوتوا كب هار هعفاوو یدنلوالاسرا ههناتما بولیسک | "

 د راع هوفد لا هلیا لالص تایرا هدنګا نارتفا تیتفومناوآ و یدل وا عقاو

 تروص و رسه هلا عف دن كش م هورک تعزه تولوا مفاو لادحو لاتفو

 اط كڪعدأ راشسا جد الغو ۱۳۳ تویلوا رک هولح هدلاصحخ ةن رفظ

 تعزع هبیتشم بناحو تدوع هرورضلاب كحلاق یرادتفا هرارق ءاراکشودع
 هدوپب هلغلوا ردقم هدنلا هان تبظع هاشداب هدلازا لزا یصق كدادغب رایدلیا |

 هلیساوحف ( ابتلقواب ةنوهرم رومالا ) بویلوا ىه جت كيعسو ششوک
 یلحل اهم هدک دلک هرادم تل ودرد راد درس رابخا و یدنلوا تدوع هب و رک

 یدبا راو قلبا رکش هدنرشام هلا اشاب دمع یروک ماقمعاق كناغا دم

 ولس هنکلسم قلابروز بووا 4 یاظیش ښواسو ود ردنصرف لح

 داف نانا هراق تم توردلاق هغابا یایقشا هد هناتسا بودا

 بودا هنامو روصق هدا دادما ماقمتاق هدیناحو نکا هرزوا هرصاح

 هاوخ ییاشاب دح روکح راب نکا ضرع هراب رهش ندنزغا ایقشا

 اغا نیسح روخارم و یدلوا اشا بجر ماقما رایدردتا لتف ءاوخا و

 قلنادوبق بودا ریدت هلیزا هاشداب ولتداعسم هدسوبتسد لع تولوا نادویق |

 كد رص بولا هلا ن رااکوک كرا زاغ نالوا رومأم هواه یا ود هاببسح

 هدنکوا یلاع ناوبد ود ززنک هیاشود هصبنافلوا لتت اغا د یلصلاحءو |"
 هکیدبا رال لوا یداوا لتف اعاد لاا هلا یهاشداب نامرف رایدصاب قابا

 لجشیرا هرادم تلودرد یرابخا ینیدلوالخاد بولکهبلحو یعوجر لرادرس
 ءادا اشا لیلخ قداس رادرم« تولک راعو تربع هراع تفراخ رابرهش ترصح

EESرا ز و هس رب كناشاب دجا ظفاح شاپ لیلخ موق سه ثح دیا رامتخا یدمعت  



 و  ONو ۱۳

 ندا بودا دایقنا ضرع هدادو لدسعاب هاشداب بوردنوک رهمانشدوبع ۱

 ةف بوتوط لوبقم ییرذسعو لوبف یتسهوت داتعم تقفشو داهن 4

 | یمزابا مظعا رزوو مرکآ رادرس هدباج ورب  یدنلوا ریرح وفع متر هنر
 2 راسفتما نددادفب تم هدئدلوا لخاد هرهش رایدتا تعزع هداقوت ه ی زو

 ۱ اا شيق لوا بوشیرا امرس ماکنهو اتش تاقوا هدانئاو یدلوا هدنکرادت رابخا

 | كنسهنس شب زوتوا كي هلا ینابر تدارا نکردبا شيعو رارق هدنا اشاپ دج
 ۱ تافو ندمک نامز قو یدا شلوا هتسخ نوک یکیا رب ا

 || «دنرلکدروتک هتلودرد یترادص معاخو ترازو رهم یدتا تاب یابد رتو
 اشا دجا ظفاع نالوا یلاو هرکب راید نیکمالیا لوبق اشاب دمحم ی روک ماقمماق

 . هرادحرسلواو یروعشو فوقو هدادغب بناح ځد رو نم یاشاب یدنلوا لاسرا

 ا یغبث چ اک هنمدخ تللرکسعرسو مطاحو ایم یرفس بابعا بولوا یروفو عالطا

 1" *یهاش رم بودا روما ردمو مظعاریزو هللا یهمیعص قارادرس وید ردرداق

 1 اشک تکلم رکسع ید اشاب ظفاح رلیدروب لاسرا هلابقا برس ل وا یلالجالامزال

 : " تمارک یابلوا دقا مع عج و نیش تلادع ءافلثناراد هکدادغب داهطاراد هلا

 ۱ . رکسع مابق نودرک مایخ هدفانکاو فارطاو یدلوا هاورو هجوتم ردنرق
 دایز هنسهعلق دادغب شاعمد 3 نکل یدلوط بولوا روصح هلبا مالسا

 ٍ ا هاش بووق ماحرف تنطبش شه رکسع هلام هنحا و بورپ و ماکا

 ۳ .دنسا هعلق و رضاح هللا ا ته اد اذل ید سیا
 دفرط و هلغلوا رظان و دم هللا رکسع و هربخذ هراظفاحم نالوا هدنتمدخ هظفاحم

 وفط بولوا لاقح الا حاتم دوخ رفظ هنسودرا كهاش و لاح لاج هری

 دانا و بویلیا رورم هرزوا لاونم و یناقوا كلاقْسا ترصن مالسا رکسعیآ

 . | ناصع هسابع هاش نالوا ناربا نار نامرف ناخ ثرومهط ندنفرط ناتسجروک
 . | كی قرف زوتوا بودیا نییعت هنیرزوا یناخ رهنلا ءاروام هلبا ناخ یافجرقهلکغتا
 . || یار یلیخ هدنرانبام هدکدریک هنتبالو ندنفرط ناتسجروک هليا شاهمدب شابلزق

 || شابلزق لیخو بودیا لتق یناخ یاغجرف ناخ لوروا هلففلایلع بولوا عقاو
 3 | بناج بوصا هن و نی راهماسا لراشاب نالیسک بودا رسا جد زاربو بورق

 1 هشابلزف یملوا هو ردراشاوا عبا بودبا سوبتسد بولکه لبا راغلیا هرادرس
 0 | روزم هدعب ردیلابفاو تلود كهاشداب ولتداعس دو ردشلوا هنخر میظع



 یسیدصتو لظ زا رب كناشاپ د ریپ نکیآ لوزعم ندرصم تالبا یدلو مارو

 نوچ ردشعا عطق نتداعس یبرس بویمربو ناماو نامز هدقدلوا رایرهش عو ||
 | رفسم هرزوا ماکحا یارجا هدهمام روماو مایق هدنماقم ینظع ترادص اشا لو

 ناتسو ود نوسهلو هنسک هدهضراعمو دادعتسا ماتم ندارزو یدلوا ماودر و

 ول رهم هنمار شاپ رګ ی روک و اشا لیلخ ود یدلک ندنفرط هزانا هژیساقلا هداز

 زکغیدلو يها رکاسء بودا ادب رلا وتف دنماب یدنفا یک و رابوتکم

 ناب یفغیدل وا حردنم ود زرسهیمر و ناما هدرف ۳7 بورق ها نارب را هدرب

 نیعمو سبح هدنیارس هلبا یتبن لتقف یباشاب دمخ یروک و ییاشاب لیلخ بودیا
 نامرف ود هبیمروط هدلوباتسا یدنفا یبصم و بوم نشیا ځد یرانالوا

 بوقیج هنادیم یراب وتکم راریز و موقرم یدایا نانعمه اکا ید نیراهصآ و
 هسراقیچ مزب رک | هدنناذ دح لیا درفت ندنرر رو قیبطت هزم رارهه یتیرارهم
 یدمتچ هنادیم بولوا هراج رایدید هنلب متسو مقتسم و هنلک تیام ندزهقح

 راه روز ناروفسم یارزوو رهاظ نکی ملام دانسا هد ساک لع و هدساق ضرغ

 هلا قاغشا اب هاش نامرف نکیا راسوبح ارزو نانلوا رک ذ هلغمالوا رهان هدنشور

 ۰ یدنل وا قالطا

 لدسعاب هاشداب یدلو عویش یغیدلا داند هاش یدادغب هی هرکص ندنو

 ود ردعاو ربغ هک دلی وس تودا لاوس هباشاب ىلع مطعارزوو رادربخ دادو

 یداتعم تنا لوا لاع ةفيلخ هدفدلوا رهاظ بوادلا هلبا هاسف و نوسف

 نوا تازج فئاظو یتکلمام و داب ر نیدوحو برد لتقف هلا بضع می

 ندارا فصا یارزو یترادص متاخو ترازو رمو یدریدتا ضبف هلالاتس

 دن هزاباو رادرس ه.السا رکسع بودبا اطعو ناسا هاشاب دم سکرچ

 هللا مالسا رکسع ریدت وطسرا ربزو لوا بوردنود هیابتنا ی یازغ و

 بویلیا رورم لد هلع مان هبرصبق هلا لزانم عطف هتوا ندناو روبع هزادکسا

 هلن اسفم هد رکو راد ناديه لواو هلاقم هليا هزایا هدا ضف بخس یا ضف لوا

 یرلهصنو رشعت ةحط یزنک | كن هلذخ لوا نما تاللا هللا نوعب هدکحدلبا

 توحاق هم وسر تهر مورضرا هلا راذل وا فیس هيف هزابا تولوا رسا ید

 2 هیات تا هزاا مرگ ندنو رد دروجا ابانم بار جد هراذل وا رسا و

 ی



۳ 

 || مدقتباث هدنرازوس نکیا شا ررقم یکماقی بلط بود ردراو هنزخ ترورض

 | ماعلا ود رانو دعا مایق هداسف ءان هنرلقدلوا مد جار هدنبلط ورک تویلوا

 E الور دلا هسیاهن یرلندام ا "یلاومو ماظع ءارزو تح بونلوا

 لا ماخ عمط رادقمرب ماشنحااب مظعا ربزو هدفدلوا ىجا دیع بوک مایاو یلابل

 درص نداشنرا نکرونا وا مالک یادا بولک مانالا فم بانج نیغلو راهنشا
 العاوناب هحصنلا قیرطیلع هماق فصا ریزو مارکالا مزال *یتفم ینیراغارظن

 هوادع هنرانب هلبا یتفع بولوا رکفتم ندلدو نوردو ریغتم متحم ریزو هلکقیا
 دنسم رک | بودا هدایز یییداسف دوخ هداز ناتسو نالوا یساتا ناق بوشود

 وزع ندامع ترادص لوا یس كسبا نمهدا هلازا یییدنفا یی نداونف
 دار وزت مالکو د ردففح كعالوذحم و دورطم هللازغود ردیشتيم هدایزو هکلیا

 نیکمرشود لایخ هنلزع بویلیا لاقو لبق یلاثما كنوب هجن و لالضاو اوغا هلا

 اضف "یتفم بوراو هن راف رش سلجم كروهظ ون هاشدا نوک رب رونه ریزو
 نیسح هرح مدقا ندنو تح یدیغو یساضر دج هسالجا یهاشداب كسامتقا

 اھا لکد یوا دابرب تنءرم یدارم كنالع هدنیعج نالوا نوجما یلزع كناشاب
 | یدیا سالجا ه یهاشداب ریرس یمهاشداب و ماخ یقطصم ناطلس هلا هاب لوا

 | قافتا هلیسهدلاو كننطصم ناطلس هلغلوا فرام هکرادت وب و فقاو هلاحوب رانو
 ۷ لس هنفلت كناپسم عن و رلبدکح قافش غبت هب الع نوحا عفد یتعزع و بودا

 ۳ .ولج و مس هترازو . دنسم هدن و هليا یهاشداب ءاعدو یهلا قوس رک |, رایدلوا
 بودا مالک الام ماقهاو مات مادفا بويلبا تمه لج فرص نوجا نوامه
 ولوا عفاد یتعزع هل رط ون هن و عذام هسولج رصع " یخ شر فا یاب

 ۱ اشا نیسح هرم یرتب و طالتخا هلبا ره روز/بویمروط كت/هن اعاد ىدا

 ا | تلود كمكج مف جلف هبالع عا یریکناهج دّنسم سلاح یب قط صم ناطلبس
 ۳ ۱ رزوا مات راسکنا جد الع هلقلوا بیس اکو نکیا شمانوا عقاو هدهنافع
 ۱ لاقولیق هدنجا ره روز/مرزوا لالتخا اعاده هبل ر و هرحا اتفا بصنم هک هوش

 دنسم ندیدنفا بح یتفم لالا ىف بونادلا لابقااب هاش کس لوا كسك ا |
 ۱( موفرم ال یالع هلو هیج وت هیدنفا دعسا قیاس "یتفم بوردلاق ییاوتف

 ا بعلا كللا ةج را هیلع نیدلا دعسا الم یدلروس هی ويد هیلبا بیر
 هدراتعا رازاب لاک و لضف عاتم هی . نکیا حالعلا حاتحو جازلا ریغتم دم ندابلخ
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 نیرف تلاع طبض و لالتخا هگدتیک تلود و ند روما بویلیا نابع نب رل
 نددح نوچلا قمریدلو نوکس هدک دا موج ۸ زکسع هدر هدیکیا تولوا لاو ۰ 1

 هاو فلتو عياض لام لاتا هحالوا هلفغ وا لذب لام نوري ندسابقو نوزفا 8

 ظفح بولوا هرزوا دادس و لقع لاک هةیلخ جد ًاعرش رویلوا فرص نازخ |
 فذص جوزتو دقعو ماکحوارها بصذ و لاوحاو روما كرادن و دالب و ثالام 1

 لامها و توکس «دناب و  ردلکد مالک لحم یقید اوا یرادنقا همانا و لمارا

 "همهزو ند ءادعا هدفرطره رولوامارحو لالح طلخ بجوتسمو لابو باکترا |

 مودق یالبتسا یعوب یر ره ندهیناشم كالاعو موجه و تکرح نیک رشم و ندیم

 بویلوا یلاخ ندزواحت هیایاربو ایاعر یلالجو ابقشا ضعبو مودعم هللا یرلسوح# | 1
 حره بناح ره لصح بویلیا حورع هنارصع "هل فو حورخ جد یر و
 ناطلسالا زلوا هراج کو بوسلوا حرخ نئازخ عاونا هنعفد هلسعلوا حرم و

 ر رس نیدشراو رک | ندنداحا دالوا ؛لدجا ناطلس بودا علخ ی یطصم

 تالاغو طوبض» رکی رفظ رکسع هک ات رولوا هلکمر دا سولج هسونأم تلود
 ربخ راکوبو عابنا یسهلج هدنرطدتا تروشم وید هلوا طوب رم هنی رپ یسیلاها
 .رل دلیا عاقجا هن رزوا رانا

 هک مبار نادار ناطلس سولج #
 هدارکح "هو یو هبنشک یصدرد نوا كنسهدعملایذ ییا زو وا كس

 هننالخ ربطظن نودرکر رس یعبار ناخ دارم ناطلس هلا سان قافتا و عاجا
 رایدد ) رد-شلوا ایز ےرات ریذیلد عرصم و هن راسولج و رایدلیا سالجا
 یشیرتضح نط ص: ناطلس ۱۰۳ هنس ( هاشداب یدلوا عبار دارم ناطاس

 مادخو یراوج هنر دخو بودیا نازک تلزع هدنراسح یم دق وریک ملمنادعب

 «رلیدلیا نيت
 تو وا عفاو هدنسل والایداج یمرکد كب یراتدالو كن رات طح دارم ناطلس

 یحدردنوا سه دعفل ید یکیا زوتوا كم یراسولح ه ریظذ نود رک رش ی

 یارف بجا ص نیا لا هک. ای یدلک. هع وقو ن هوکیا هدنشاب ر نوا ه دن وک

 ءابمم هدنادنحا دوحوو انس «دنافرع وع قاتساد ےس ركن دشار ءافلخ نیفاوخ و

 كشر یطخ نسح یدیاریظن یب ناتسیتیک ر لدو اتکی هدننف كلریک ناهج و |

 ل

 ینرابقرتو ماعنا یلوق و یدبا هاشداب ۳ تایماک هدر و مظنو داع و لع نم

۱ ۷ 
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 ۱ Ea ۲ام درس ,e و هبحر هزنماما رارد هرزوا تیاج هلغلا

 ۱ ا روضح هرکص زم.هدنآ هعزانم هلا هایسو میا هراشاب هط وا ک هلوش

 زس رارذبا اخ نوخ ةتشغاو كاله هک دا وب نو رم هدغاط تشدو غارو غاب

 هرولوا بلاس یی راترضم و بلاغ هرلنا هچرک | هلبا یتهج تک هدلوبناتسا
 توادع هدزک ارا رب راح یراهباغ هزس هدرهرمشط هلغلوا یراوس رانا اما

 نعم زس جدن زو هداج لوا ید ز هيا هدباح هل هاپس نامه مزاله قلوا

 زوا ماجا تحصن مالکوب نوچ بود كلوا هرزوا ملا ندزکی راطباض مرولوا
 , یدیاراشلوا عجب .دنارس اغا رارکسع یضاق و مالسالاعیش یدلر و رارف

 mS بود ردکر ک مظعا رزو ضرع ی هز هدئبلا هن هان رفظ

 د هنساطعو ششحو هدنمرش ندنماعذا لر وفم یاشاب رلیشاب هطوا و یرلطباض

 رنو هنبهاپس رايد دززعسا یغیدل وا عونعندروما رییدنوعوفمالربزوزپ هلغلوا
 وداتوعد یارفیخدرلنا ردد هلدلبوسنئا رفن كن رک زولکد یضارهنلوف

 | هدضرغماتهیخدزبهرزوا یکیدلیا 2 او یت وس ادک مار یسهلج هدنرلکدلبا لا س
 ]| درمهاشد اب یلاعت 2 دعا زو هدا دز هسیا «دهرن هایسو ززفسا یر زو نالوا

 أ بودا رزو اوف ضرغی ر رد:مش ی کودا قوچ یرالوق ازس هکلریزو

 هرزوا لاو ۱ یی یاوس ید اروا اغار لاا نعبطم هماطره
 | یتفه ریدرو ها یدنفا یتفم بولا ندم یبیهاش روم هدقدل وا هدادرارف

 1 3 هکكردنوک هتروضح هاب مع هاشداب زسرر و نوحنیرهم اکب جد رصع

 ۱ ندکدارهم بووق ر ورد رانو -سرپو اک | هسرروک قبا
 اید نیاز ا ا ك اهدا اوا یادت لخوو
 شدا شلع شکن اک مظعا رزو ما روهج رد یوکح یحدرد

 ۰ رایدلیا رزو یرتضح

 ۱ ۷ نادر هاب تنطاس تخم رب ناخدارم ناطلم ترضح سولج چ

 رکسعیضاقو یدنفا بم مالسالا جش یدلوا مظعا رزواشاب ىلع شکناک نوچ
 3 ناطاس هکر دا هرواشم بوک هرز مارک نایعاو ماظع ءالع راسو

 ۱ رداق هفرصت الصاو رهاظ یندداوا ناصقن لاک هد لتع كن رات طح ناخ ینطصم

 ونا 3 را کیا کوه ندلوا یوم یس هفاط لوق ردلکد



 یرهکیو هروعروط هدرپ ا اعم 2 بو وق هب ورا

 نویامه ناوید لمکمو بسم ید یربنا بودیا باتا رفن یلیخ د ندنرای
 ندا تودیا تیعج هلا یان ناود تز ود رواک یچت | بو الغاب یالا هد

 دتمدخ ولکده بود ردک رک مسیا عیزوت وشراق هیچ ابا یربتمدخ هلج هرکص :

 مدع ادع ه ترایضمب و هب بود راهلرا مزام هنوامش ناوید هسا راو مزا 0 ِ

 یارسنامه یک یرلکدنا .ترشابم هدا وس بوبمهروط رانا دلکبش بوک ەد

 نیهزالم تو رهاظ هلا برح تالا جد هروبزم فاوط نالوا عج هدنجمآ " ۱

 طم ید یرهکل ندور , رنو لصح راهلوا هرزوا ترشابم هغمرف یهاپس. ۱

 هکر لیدلیا دارم قعرق هلبح ور بولا هاتروا ییمزالم بوورو نشو |

 رزو نوج هبعا ر ظذ مک هننناج ماکح دحا رپ مه هدعد و هر دمتیچ ناج الصا |

 ها نالوا. هدنن رق كنسوف روخا تح نودا نایع یرکفو ر ؟ذلافلاتس ی

 بات لذ هلاسرا ځد یتسادءام بول وانابنپ بوریک رابربص+ لا کک نو ۲ ٩
 هنر هلا یرادهنزخ كنه رم نواوا فیرم# دبع هدانا لوا نکا هرزوا ناوتو |

 | ندیهاپ- همز رکم نکر دنا ریش یی دنورو هدنبا بوت وط ناکدرب یرانالغوا 3 :

 رزوبوب هتسا قمروتوا بوکهناکد لوا رای دار وشم هلا قلابروز هکر ورضجافرپ ۰
 .هطلاغم هدماقموب ردیمادخ مظعا رزو هرانو یسیکیار ندنرانالغوا جا كمظعا 1

 هتاعر زرلیهایس زب رارورفم لوا هدنرکدید كراو هل رخار رددا كرت كا

 چ ا قد زرا سول هد رکی کا ںور د اف یس رو ا ا
 هلاک ودزسرواو یزکالب دیعلادعب ردشلروک ز کک را زس بوپ.هدبا ربص

 تلالض ءا لوا یان تمحو مالکو رردا زار فک 0 6 زاغآ 1

 1۱ صععت ید رلنا بودا مالعا هنرلشادل و رای هدن راک دشا عاقسا ماجرف

 هناوبد هللا تیعج و رارول وا فراع هکرادت و و فناو هلاوسحا فشکو سس
 E زا رک بش | نکر اد قمرف رس یز هناشاب سس ۵ سس بوراو |

 ربا راکنا ید هرم ریدد زرتسا رب زو ضرع یی .a زکرک كترازو 1

 ها لب رهکد سا رارف لا صحت ھا بتویاو ها ۲ یرهگیو |
 و بو و کا E بدم یر ا

 بوم واشر هنسلو ۱ توادع هكتار ها اس ها یر کب 9 یاب 1 ۱ ۱



 لو ۱ هر ا فدرشو عیصو رک و

 رام

 ۳ را توروتک یاشا دوخ هدازهلافح نوکر اش نیسح هرم
 ۳ لوا بودا مارا هنا وبق بود مدیا ترصل لمح رادرس یس توریدیک

 | کیا زوتوا ك كنه وب ترپه بوروکح نکرادت بويمهلوا رداف هتفلاخم ر
 ۱ ۳ زو هلج و مالسالا طی دا رصد كنه رو راح : دحر هامنالوا عقاو دنس هنس

 ءزاول ضوب هدنا یدلبا روبع هرادکسا هلبا رایالا هدیزک بولوا عج هلبا ماظع

 اق هرکص ندا تودآ مارا و دی امار رادعر یک هب هس ورا تولیروک

 .رکیع كنا نکیاهدندیمآ تاقالم بوراو هنرزوا هزابا ندنا هلحمان یرازاب كب

 و قم یک و دا دو "دیه یلاعحاینافازو هد ر وص یند-] وا قالمو یسهبلغ ۱

 زور هجن ځد هدنا یدراو هبهدورب بوجاق هبوریک هل رب نیکلعت قدصم ۱
 ۱ داعس اسو رااح هدنهامم تواک هتل ودرد نامز 3-د یدلبا رارقو لر

 نادا ور هدو یدلوا س لاج ہدنکلس اشک

 ۶ هعوفو باوج و لاو-س قلعت کوب هرک ر بونلوا فرص نوراق
 ا نمک یلیخ اشاب نیسح هرم نوج .یدلوا عقاو هاب . مالک ءاداو

 >یرامزالم كسب دشاط هایس یدتا ارحاییدآوف دارم بودا ثکم هدندنسه

 هی 1 هلا زا رلنا هکعادام رد اندا داف و تیعجو ۳۳ و وا هرزوا گو

 ۳ ۳ دا کا ا ا ارا تانک هات فو مش

 3 وی او هیلیا راضحا د رم اا ید ندر اسو ندا ودنکن او
em 
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 ٠ 1 اقرا كلکر وینوقوا ناذا ةتشياهساراو زکتسدبا/هتیا زکیدلک هزامن زرا ||
 1 0 سر دیا هلو نورس ناسم راشادلو یم بودا موعش هساا هباع/لیدید

 ۷ هعرش ردراو نماوعد هلا عرش هر مظعا رزو باتک هتشا /مدهلبا اوتف زیبا مز 1

 ۷ رثاسو یسیدنفا لوساتسا و رارکسهبضاق یدنفا ییفه ا نوساک كدتا توعد 1۳9

 هن دک نوسلوا قح قاقحا هلعرش بونلوا سلحم دقع هدنروضح ماظع یالع ||

 یسهغئاط ماوع هدکدتسیا كنا عنم یرانوب وید زکس رسا هلزس قوب زکنج هلا | <

 رس یدنفا یتفم مهریدنوب ناتک هرس یرنوغزا كروا هر نوسلب هن یاتک ۱ 4

E ِروک اونف ینفیج درلن وب هدنراک دید زسزاع وطنیزوس ردشمر واوتف هریزونوجا  

 نوسالک ندزمتح هبا مب تحاق تولوا قلعتم «زماوعد شید 4 مهروک ا
 نامش روشن یئزوس هرانو راشادلو رسرروسط هن هرب ځد راذ وب هدنراک دید || 8

 نالوآ یک ہذزعلا وش اوټ هتشا نودبا نایرع راغت بود یرو 8

 سا هن هرب بوید/هناب و رزو هلا یش یهانک یاب وا لروک یدعا ردراصلق ۱ :

 وه هکلب بودا فلت یی هنس ین ندایص وندالع ویل اق هیس هبد زس رل شدا 19

 قو یروعش ندلاوحا وب مالک لصاح رلیدلیا ناطاغ ههاس كاخ یمدآ كي 1 ِ
 لوا یرادیک ( هانا ) رایدلوا دیش نال زو هصن ندراشلک هل ۱۲ ۲

 نکع یدنود * هنناف كاوسر لآو مع نوچ رایدریک ( مے ظذ ) شعا ندزو

 بوزاق روبق هدلحم هصن اجا هصک لوا نامه ( ژن ) هننادیم البرک دم نخ

 ریدل وا زسرولب توی یا بوریدلوط هراوبق یتیم نالوا لوتف ا
 هدنامزر هکر دشلوا جف ردغ و حرص اظ هبترعرب بوتا هراز راک ځد ییاتوم هن ۱۳ 3

 هدغلق زام هبهاح هدنلاح ودنکو الع ند ردراو نماوعد هلا عرش ردشمالواید 1

 سو ض بورد لاق نرلتیم بودا لتق هرب قحا یییلسم نالک

 د یک هداز ز كن مرح نالوا ؛دنرلهسردم لخاد تح رایدلبا قاخا هراز راک

êهدرو نم عماح نوک شنا ریدلوا ددان و دنمش راهنسک ولی هاب ولت دهن  

 بویعم هلیمان ماک ا یلع حج ورخ فیرمث انالوم و ییح انالوم ندران دبا تیعج |
 هلغلوا دراو فیرش ما هنراغوا ین تولوا بوضغم هدندهاشداب فرطو

 تول وا لوزعم ندنساصف لود امسا جد یدنفا نسحو 3ر و هبهسور



 8 تیعج یرمغ هد عل E تیعچ ا سم و هش وا

 RE ندالب نالق 1 ملبانلا فیس تقولا )

 دودنک ود هدرا ناود یدلاق رد-م رق ماش > ۱/ریضم) ندرو نم

 ؛| یتلیف نزاع ماشخا ندیکیآ ندر بولاتسدنآ جد راراتخاقوص ضوب

 نیسحو یرلولناتیلد رب کی هداننا وب /ریدلشاب هفلوا لخاد هشرش عماح
 2 و برح تالا بواوا مج هلذخ هح ندننالغوا يسع راسو ندنرعباوت
 ماصا نالوا هدنهرح یعماح ناخ د ناطاس كراو بوردنوک هورلیا هلا

 - جد رب و بولوا فرط رب هتف نالوا عفاو هک ات هلدنغاط یرلشارت

 د لهریدلاق لا هصن هال زز روم همز هدنراکدیند رلتوسعا تلسیبلت و

 رانا راشادلوپ كروب هرب اشا نیسح هدنراک دلیا نوان هدکنک بولد رد رز

 . هر دراشلوا قسم هلتق رزم تعاطا ءرمالاولوا ردجراخ ندنسس:یمز
 زکلع زسردادانع نوحصن زہ و IEE GO کع یضاقەتشا/

 دنلوت كراو یراراسو یتف نواب هن موقیما عقاولاف هدن رلکدید/ردیاکد هلبا
 جا هدنادم لروک رده و لاح مقاو هکنوچ بوئاص كجرک هلک.روک

 ۳ ارکس*یضاقو یدنفایتفم هدیایو رايد رو بود ازغ تدنود زردیا لتق مدا كاب

 الاف ردلاظرب هسراردنا تفلاحم رایدلوا راف رک هنالب ر رانو سلب نوڪ یدل وا

 نارا ةلجی/لردی هنرک نانک لوحال تورو اضر هاضق یرورض ردا

 r عماح هلذح نانل وا لارا مدقم هدلحوب NG هدازش بونلتا نایعا ؛
seen 
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 DE لامها رادمر یر هر ۱

 هرزوانایصع و یغب قیرطو یداوانادرک ور ندندنک هرو نهه رمز لاعتم یادخ
 .لیامور اقباس هدانناو یدلاق یرایشاب هطوا یرجکب یتجنانواع هبودنک بول

 رو نم یاشاب نوکرب  یدلیا تافو یدنفا ینطصم ادد: نالوا یرکسعیضاق

 یضار هتح مالک یضاف روم هلکتا بیذعت یک یکیدن-او بیدأت ییضافر |
 ناشذکسس بورا و هنر هح ند مارح لای وذ راسو مارک یاب ۶ و ماظع *یلاوم نالوا

 نالوا هاسلع ةلرو رم یا غا توسان لور یر ل ا تیاکح |
 تداہش ید یرهسحمآ ندران دنا عاس سا نم رازوس رفک هما دعا و ناب ناه

 سز توتدا دوصتم یکعا تابا احا رفک مالک لوا تو وا مزاع ها

 هدنعماج دم ناطلس ااع هلج بویلپ وس نوجا لصف كناوعد و هىا ۳

 لوزعم ندکل رکسسعیضاق یتح بودا لنا یامتنم نتو كنهدام و و تیعج

 توزاب رلاوتف هنلاعفا ابق و اک کفر یدنفا یک بال وم دعاقتم

 توروتک هتیعج لواهلا توعد یدییدنفانالوا مانالایفم هرزو ایافویافتا |

 ضرع هیتفعوید نوسنلواتعیرش یارجابوندیا مولعم ینلاوحاكموة مرزو |
 هترازو دنسم رب زو رخاو لوزعم اشاب ناسخ هکمادام ید یفم تودیا موجو ||

 یارجا هدنتح و مادقا هراضحا هفیرش عرش ساموقم رب زو هیلوا لوصوم
 بورا و نب كدا ماراو فقوت هدلحم و رسزلوا نکغ مانالا درسرهطع عرش ماکحا

 ندنآ نب هریدرو هرخآ توردلا یترازو رمم بودا مالعا یلاوحا همانا هاش

 تاج اکلادتس عرش یارجا هدعبو تابا هدزو و راضحا هسلح و یودنک هرکص 1

 یفیدلوا رادربخ ندلاوسحا اشاب ناسح هرم رکم هدنکیدنک بود نوستلوا ||

 هل ج هدنا بوراو هلبا راغلیا ه-نارس یماغا یکی بولا زا 1 ۲
 ضاق لوطااو یدنفا نتسح هداز ځا ییا مور رک ۰ ۱

 تردنا عج یینعلس نابعا ناکرا AE O ناو يركن |

 ند رب قحلا رخ ییهجوت هب یهاشداب بناح كنامز یتفم شا رادت مک 1

 اغا یزس بوبلوشراف ییدنفا یقفم هدش رط طس و توردنوک رفع جو

 یضاق ردشلوا رداص نواه نامرف هدناب زک الواطاح هنعج نالوا هدنارس |

 ریدرونک هتبعج لوا بولا هاوخان ءاوخ ويد رد دنا ناوید لها 4و ۲
 ۱ یتامرف كنبراترضح مانا ءاشداپ هنسالعاط كتیعج نالوا هدنعماج دم ناطلسو



 اپ س کا ےس ابا ا جمس ل ےس س تیکت

 دن اس هعلق ما ی یر E تنهزابا 0 عننابا لاسر

 ارنا هناخ بحاص مکیدیا شما نییعت نابکس شب هبناج ربره بولو نکن
 ]| هدنسههج اوم لسم ندیبس لوا سپ یدیا رارروک نیرلنابورمشمو تالوک ام
 جاقرپ ندهناتسا اک ا او اشاب اا سم . ریدتا تدا هنکلوا
 نیزوم هاشداب هن یدلوا یصاع یهاپسویرضکب نالوا هدهناتسا هکیدلک رابوتکم

 یرانوب نمهزاب رکسع هدناح لوا نس راردبا عاقسا ن مالک ریزو هلو راراتوط

 طبض هادم یتیالو بوید مزار ع هل ءار ودنک ن راشم د یدلک مزال قمر

 بسا زوط اس ندا اتما مکیدلوا و راد رس لمکم و یدمریدتا

 قرف ندیهاس "هصز هدناود یوکح هبلش دود ل رخالاعیر هیلیا كنح

 ۱ نانا یرصکی تولک یراهبشا ندنرابشاب هطوا | یرصکی و تب و دم ا

 | هصن هرب قحا اشاپ دم یروک نالوا مظعا رزو الاح دوتلو
 ۱ ۱ لو ولاسب ردشعا عياض ا لاله یزعراشادلو
 ةتسلاو روهشم هلبا مان یار دوخ رو نم یاشاپ رایدنبا دایرفبوبد ززتس|نغیدلوا
 ۳۲ تر یاس یراق ناغع ناطلس تولوا روکذم هدمان
 ۳ ا سس هرم من رم نکلا شتا ىح قاحا بوردتا
 وک لوا رفت زار د ندرلپ کیو رابروز هصن هدنسايتا هاپس بولوا مزاع
 | ززقسا هدن رادص نس زر ههجاوااب هرو نم یاشاب بوراو هناود هللا تیعج

 ۳۶۰ ۶۱ زازا یطار هنکیدتا رارقما هداضع ترادص كنعسف یفاوط
 ا ود زرهدبا هراب هراب بورو-شوا رصخ دسب زلوا عفاو تروص لیدب

 و لجو ملست ترازو هبا شاب نیسح هرم ءان هریکنا هنتف تاکو تورا

 دقدنلوا ے لس ترازو عاح ها شاب نیسح هرم رابدایا عدقت هش رزوا

 ۲ اس و ریبعت لباق هکندلبا ناودع و ید راهظا .هدوخردب هدننرادصنالوا هعفدو

 تدش بودیا تسایر ماکحا یارجاو تنطلس هرزوا لالقتسا نامه ردلکد
 هدننلا كنکد یار نالوا هدناریمریم یاب هکیدشرا هبهبن مر یتموکح

  Eتر جات میر سا ا یدریدنا میس هان ۱۳ 1

1 ۳ 
 نایسحا و ماعذا ه ی رک: ندیحو را جدو یدلرف هدیا ی زام هعج



 هنا رب و بوراقیح هرشط ندنسوپق یاس بوزوج نب زاها و نرالا بول ۳

 دععاح هنر وا بوشود هات راع اوت ندرت و نده “صز بودا راو 1

 | بوروتک هزوجمو تعلخ بوراو هشارس كناشاب رایشک جاق ر و رایدروتک

 قوچ یرلتسود كناشاب دواد ار ز ردلکد بجع و . رایدردیک هدعماح هتروا
 تصرف هد دبلغ لوا یداراو یرلفارح هک و یدنا یرزو یکسا ك یدبا 1

 هدناو د توخ رادر وش دع:اح هن روا بودا صالخ نرلتمعت لو بول و 1

 یراطباض رخا رلیدزابهریک هت رب رب یمهماط یرصکیو هاپس یدلوا مقاو لاحو
 بودا توعد یدالح مظعا رذزو هدریح لوا راب دلا عنم یرانو تورک هبارا 0

 كهاس نیکعد یدلارلبهاپس جد دالج نود یدلا ےک ندنتلا ملت اشا دواد ||

 تفلاح ههاشداب و هل وا رداص شبا هو ند ۳ تا بوشل رغاح یسهل-ج ۱

 هدقدلوا قتح ییدنک هعماج هنروا كناشاپ دواد هدنیح لوا ریدید زومدیا |
 بولو هنسه رع رازاب رب ییاشاب دواد بوراو هکیدنل وا نییعن رلیجابروخ جاقرپ

 ینوک یحندب كنيلوالاعیر یکیا زوتوا كيب راهدیا ظفح مکح بودلیا هب هل یدب

 ود یدلبا لق هدهلق ید یناغع ناطلس اشاب دواد هللا یامرف قطصم ناطلس

 یاح .بورونوک ود زرهدنا لتق هدساح لوا ینا هدزب یرکسع فا وط

 لوزع» ندننفلاخا یرهکی جد ی راد دانا لتقف ید یاشاب دواد هدرو نه

 كنا ,یدبا راشمرو لایا راوشمط بودا لزع ندندو مکیدیا اشاب شیورد |

 كن لوزعمرب هدنمات كس نامه ی رب و دود ول یشاب یوبفر هنلتف ید

 شعرو اک نیفلوا رزو نکیا ینلهبرا یناصتس لیدنتسوک كناناب دواد هکیدبآ

 هل كراندا تناها هناقع ناطاس بوردنوک رامدا دع هنلتف ید كنا یدیآ

 ضرا هدنرخاوا كروم هام یدل ړو ناما رک هشواج دارع/یدک نارا
 ینایصع بولک یرلیصباکش یدا شلوا یصاع هک اشاب هزابآ یسکبرکت مور

 یدیا راشمریو هباشاپ یطصم یسادختک اشاپ حو هذ بودیا لوزعم راپدتا یتیقح

 هلرلنل وا نکقع ه.دسهعاق مورضرا نودا ناوند اشاب هزابا هدقدلوا هئاور یلسم

 زکسرتسا یمیکلیکب راکب ےب بودبا لاؤس بوروتک هناوید نسانداو العا هجا
 ندرس زرقا مدا یریع ناذنس ندنراوفر و یسهلج دک دید ی ربغ هو

 “لاها هلج ندا نى كلون یوا سے صرع ی هدن راکدد زدونشح

 ۵ i | توروآ ید را رم كن ها و مالعا ید رو دا وا N و یار رهس



 ]وا 33 رم هدة دن وق وا و یدلبا مالعا E , یصوصخو

 | هدناوید هدفداوا لصاو رایدلیا لاسرا ههاپ» بناج بوزاب فبرمش طخر نامه

 e ههاش داب یزس یلاعتهللا مراشادلوب یرصکیو هایس من ےک و ی وهش بونلوآتئارف

 لتف لوق ینا نو ردفوب مربخ ندلنق یناٹع ناطاس منب نوسالشغاب هناقع لاو
 هليا عرش ابونلوب یلناق مددریو اضر هلنق هیاشاپ دواد مدیا ردیا سابق یدلیا

 ۱ || اراشا دواد اشاپ دج ریزو شلبا مامت برش طخ وبد/نوسل بو یمازج

 || ندریم بناح بونلا رخ ندنراعباوت نیعتم یکیدلیا رارف بوردنوکح رلهدا
 ۱۳ ۲ ر أ تولوا نیت زمدا هفماوا اضاح بوتلرپم یاس

 قرهنلوا ماست هاساب د مظعارزو توروتک بوللو هدنلناصر دوا ||

 | یماغا یرصکب نوک هعج  یدنلوا سبح بوئلوا لاسرا هنسهطوا رایج وپ
 |[ ریشابهطوا هلج بوایق نزا هعج هدعماح هتروا راطباض راسو اغا نطصم

 ۳ دا تولوا ضا تلج لوا رزابتخا نالوا رداق هزوس ندهاسو
 | هبیهاشداب ما هکر دمزالیدعا یدنلوب اشاب دواد راشادلوب هتشا هکر یدید بودا
 ردیلتاق ودنک ردکهاشداب ما نوا و زکیر بودا تعاطا

 تیعج ید هعفدرب ۶ ندنو نوسلبا دازا ه-ریدو نوسردلوا هسراید ۱

 ] رولوا اف زکمان ہدراتکلم فارطا نوسان د ززقسا ینالف زرتسا یالفز بودا

 | مدام رلیدید رددوجوم هدلوباتسا یرلسوساحو یسیچ با لرل الو عیج

 | دواد یر طح هاشداب دقو زاحادم هدوهظعم ر وا مز تولکهزوس یسهلج | |

 هرز /منوساک هنیرپ هسا 4 فارم عرش مکح/نوسنیا هسا رسا هن هدنټح اشا

 ناوید نوک درا یدل وا هدنکارب تیعج بول وا یّمار هزوسوب ید هارتس

 . | بوراتیچ ندنسهطوا رایجوبق ییاشاب دواد هدقدلوا عج ناکراو نایعا بولوا

 را وط دغاک هدنلا نوک لوا اا دواد هل روا ین و هک اید روک هنک وا هینچ

 كرك وچ بوالغاب نرالا د دالج یدرب و هنلا كيج وق یدغاک لوا یدبا

 | بودیا باطخ هدالسج هنکزا رب ندهابس هرمز هدا وب هدیا لتق هکیدلید

 | رهن وید لرذلوا هر ندر نامه یرصک رلیدید نوسروط كمرداوا
 ۱۳ ا اد هدنلاترواوب راندا نالوا هدیهایداب ناوید رلیدلشاب هفنروا
 ۱۲۳۱۱ هلع لوا داوا نمالکا ی رازوم كرار رب بوش ود یلنیت:اش
 ا وادا دواد بولک و ربا ةت رفت نوا ندنرلهباوت اشا دواد



 زعراطباض ۾ 1هدیاهدافا ۵ نمراطباض رب یرلن دبا روا نودح ۲ :دق و زتشایل مو هک

 ناطلش ت 4 ۵ اشداب رک | رانوسلیا م العا هزمشاشداب واک وش ید رگ ۲

 یساوعد ِ كهاشداب روب زققارل ها وعد لوا مز | ءاشداب ځد نرذلوا

 یسنربا | یدلوا ناشی رپ تیعج بوند لهلوا صالتخ ندناتپب هدزس و هدز
 اشاتس رایدلیا لوزعم یرارکسعدضاف نوک یحنزوقط یجرکی كرفص هام

 وا یرکسعیضاق یا مور ید وا نیسح نالوا لوزعم ندکلرکسعیضاق

 ۰ یلوطاا دم هداز ناتسو لوزعم ندنغلیضاق لوبناتسا

 نا ناظم ف دتبلا توتلیاولغ هاس ورز هاو د نوک 9 . یدلوا

 هصزو راس و رداف هاوج هجا ندهابس "هرز بورغاح ود نوسال وا لت |

 هن رانا بوقیچ ندناوید راراس و یرااغا / رایدلیا ماد :ا بود نوسلروک

 هايس چاق رب بولوا عج هنمرح كنعماح ناخ د ناطلاس بولوا روس ||

 تاوج فم نوک لوا رند بلط اوف بوراو 4 یدا یی مالسالامیش

 دفاشداب یصوضخ و لوا یدلوا لت هنا نامرف كماشدا ناک نا
 هسا هن فرش عرش مکح هنلتف هسیا ید انام رف هناتق ڭناغع ناطاس کارد ۳

 یر كنلتاق ناغعناطا و بول غاط تیعج جد ن وک لو بود نو لوا ارچا |

 تسار هرایرصکی ناشالوط لزف ن کیا ردآ رارف هس هک لوا یدیا یشاب یبح

 دالح یدردوک هبطعا رزو ید غا ارهرونک هنسویف اغا بوت وام دنا 927 ۲

 ءازج كناسیخ یکیدشا تئناح لول یدلبا ادج ندد نا ی
 نافع ناطاس هتبلا بولوا رضاح هلاود هاپ» هت هدلوالامیر ءام /یدلرو |
 هلا عرش راشادلوب بوریک هبارا یراغا لولب هله ریدید نوسالو یلناث |

 ناطلس زا میل | مالعا ههاشداب بودا لاعصرع یصوصخو نونملز ول

 هسا قو یربخ رکا هن نمهةالع مز هسیا راو یءاضر كهاشداب هنلتف كنم"

 هرزوا حورشم هجو هدنراکدید نوسلوا هيا هل یسارج ها عرش كرانیلیا لنق
 ید اغا رلدردنوک ههاشداب هلا یساغا هداعسلا راد بوزاب لا_حصرع ر

 هاش داب نل CARE ا نامرف هنا كاع ناطلس یلغوا یشادنرف نو

 نوسنلیب هديا ےک لاق میلیا مالعا هنبرلتیضح هاشداپ زب تیاهن زعشود هب |

 0 رب ندا ەل ۋا راگ نا نداره |

8 
E 
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 7 زا زی دیقت ب بو تبع : رااخ ا به ید وا دش ا ۳

 د ناقع نافل e Ef 2 9 یو هتخوسو تاضف كنس ا

 دیر نداجا لوا رلیدلوا زېرو هلا رززوس هاب و نهرو نم هرمز رارلپ وس
 لوا بودا مالعا هرایهاپس مزالم یلاوحا تولک 4 هناتنا یسهشاط هان نالوا

 ۱۳۳ نوا نافع ناظاتس لئاق نودا ولغ هاب هرمز ندیم
 .یدلزو ناوید نوک لوا رلیدابا عنم ییاغوغ بوریک هبارا یرااغا كولب
 سەل راشادلوب رلیدتنا هرل ره: بولوا عج یسهسفناط هاپس ناوبدلادعب

 ا كجهزک هدکلاع فارطا/ردهزب تناها نالوا هزسو هز نالوا هز/زراشادنرف

 .ردرلنوب نریدا وا نرلاشداپ بورتسو هنب ررر یزب قهسراو هراید یغنق یدلاق

 بو مری و ناما هدر یرافدلوب رولیکآ هرزوا نایصع زمان هدنالو عیج رارد
  ززایا لو یانو رب ردفو زم ربات هده عا لتف ییاعع ناطمل مزن راردا لت

 8 مز رلیدتا یرایشاب هطوا و یرارارتخا چاق رب كرایرچک هدنبح یراکدید
 | هغابا ایقشا ندزکتکرح هنوکو لرش نکل ردراو زغفاوم هدربدت نسح هلهجو

 ۱ انیح هان یرصک:و هاس قلاب هرکص /ردررت» قالوا تراغ رهش بوقلاق
 | درد ردرلو ندیا امت یربش نالوا یک یاب كعاشدا هزب هددعبرا ی



  e X٠اشاب 6

 ىرادەن ر لامر یعیدزو لااا دارم هحوق اشا هزابا رو نم |

 ۳ احر نداشاب دارم لیلخ ییساغا یرهکی «دقدل وا بسا 9 لوا ید ۳

 1 ز* نادوبق اشا لیاخ هرکص یدلیا تمزت بولا هننابو یدلبا صالح 8
 وا ات یدنا لغوا یهزابا تورو یکیلعب ارد چوک نمدخ تند زا و
 هلم یهزابا بولوا رادرم, هن رفس قرش ندقلنادوبق اشا لیلخ هک نکد هامز

 بولوا یکبرلکب مورضراهرکص ندکلیکب رلکب هجن بوربو تالیکبراکب بوروتک ||
 یدنل وا بولا نب زق كناشاب نیسح یردار كناشاب دمع یروک ۾ ظعا ر زو

 ۰ یدلبا تم وصح تودآ داتا هل.سو ۳ SL یر لا هاشداب 1 ا

 . ندنوک یکیارب رایدریک هنوبامهناوید بولکی چلا ندېل ینوک ی جج وا كرفص ام ۱

 هدمور ضرا و رایدروبک تعلخ بولا تزاحا هدلوب تینا یا مچ هک

 ند هعلق یزمهلج مزب رایدلکهلوبااتسا یدیا هداننا لوا یژک | كرای رک نالوا
 كنا جارخا جد یرنالوا هدنسهعلق هتسخاو صرف ادعام ندنا بودا حارخا

 هباشاب دمع مظعاردص بودا ضرع یلاوحا هب هناتساجدرارو مود ردهدنددص ||

 اشا لیلخ نیکعد شا هرزوا نایصع كالغوا هباشاب لیلخ نادوبف رب دلیا مالعا

 ود نسهیعا تفلاحم هعزوس كستسا مرطاخ رک او نساقج ندهعلق 4 هزابا ځد

 یساخا یرمکب ینوک هءج یحنزونط نوا كرفص هام بودا لاسرا راب وتکم
 یسهشاطیرهک: هدقدلوا یاس لخاد بوراو هادا دم مظعا ریزو اف نیطصم
 جارخا ندهملف ییسیکندزم راشادلوب یون بول وا یصاع اشابهزابا هکرای دنا ولغ

 هد هناتسا بیس هنایصع كنهزایا ردشموق ءدسبح زوک یزءراادلو رار توا

 كهاشداب بونابط هاشاب لیلخ نادوبف هلبااشاب دم یر وک مظعا رزو

 اشا لیلخ نادوبف هلا اشاب دم یر ک راپ دید ربا دانع رسا قعچ ندتسهعلف |

 یردارب كناشاب دمخ روک نالوا مظعا رزو الاح اشاب هزابا ارز ردنواعم |
 تونا یس هدایز ندلحا وا . یدیا شنا نرف تنش

 نداغوغ بوربک هارا یرطباض ریدلیا وکو تفک وبد راقح بحاص هبهزابآ
 هک هد اردک شوق بوته ندس ۶ اشاب یساخا یری رایدلیا عن
 دم هعلق مورضزا نکرک 1 ےک ب یی 9 لیلا



 | بوشبرغاچ ندزک رب قلخ ,قاحوا رایدتشیا نیلاسرا باوج هنوکوب كهاشداب
  بوزاب لاهطرع رب بوید ردناتهم هزب راشیا وب ردقوب زعربخ ندشیا وب مزب اشاح
 | لوق رزوسو هلج نوسلواغاص زمهاشداب کوب یعوهفع «رایدلیا لاسرا ههاشداب

 دع ریدلیا مالعا ود ردقوب یربخ ندزوس هوک و كزم راشادلوب ردارتفا هدنقح
 1 ولیق هدنعماح ناخ دجا ناطلس ینزا-4 مارب هاشداب یہ وک لوا كرطف

 .ریزو بولک هلنادیم تآ ندراه-طوا یی هدننئیه هاپس ینوک یحنزوفط كلاوش
 . رزو ربغ رب رایدلیا تیاکش بودیا تاک ازسان هدنقح اشاپ یفطصم مظعا
 روما مز بودا باوج یرهکی رلبدید ردیشترم تیاغ اشا نطصم زرتسیا
 نی عفد بولد نوسلشیا هسا رلشیا هن هاشداب ردقو نه هلخادم هد وهظعم

  بولوا لوزعم یدنفا هداز یعج یسیضاق لوباتسا هدنرخاوا كلاوش یدالوا

  یدلوا یسیضاق لوب اتسا یدنفانسحلوزعم ند هن ردا ندنسایرقا یدنفا ی یتغم

  توراو هدنتح اشاب دواد یرادقم رب ندهابس ینوک هبنشراهح كنهدعلایذ هام

 . هزمهاشداب یرتوا ندمظعاریزو بودا تیاکش هبغا لیعاعما یساغا هداعسلاراد
 . یاوحا هاتس ههاشداب بوراو یماغا هداعسلاراد رلیدید هليا مالعا یلاوحا

 و یکلمظعا ریزو بودیا لوزعم ییاشاب یفطصم مظعا یزو هدک دلیا مالعا
 || یدلوالوزعم هدعب بولوا رز ونوک یدب شع اشابدج ییهکهل رایدریو هباشاب دم
 ۳۳ ۲۶ وا اشا تجرنالوا یرادرمس کد هرف هدنرخاوا كن هدعتلای
 ا ردراشمریفنمشد سایق قو بودا ریا نیش یرادقم زویشبو بولا
 ۲ . مظءراشماعشولوپ هنمشدالصا ید اشاب لیلخ نادوبق هلیساغ ودرکد ی هدنلئاوآ
 || لوزعمییاعاشیورد ی.اغا یری کی ینوک یجنزکس كن هجا یذ راشمکچ هننروف
 | جاقرب رایدلیا یساغا رک نام رز نا هد ادت ر تيا

 | فک یصچ وا كنمرحم یکیا زوتوا كب یدلریو یکلیکبراکب ندوب هرکص ندنوک
 اشا هزابا ارز یدلوا لخاد ههنا | ترک یک لاراب و نالوا هدمورضرا

 : ۱ رب كرل رک نالوا ن کم بودا جارخب ندهعلو نس هلج

 هتمزاب نابکساشاب هزابا یدبا مر دزکو زاموف هفمتچ هرثط بو وو

 ا ا ا دع تاو نانغا نفیدلوا هرزوا نايصع نودا ترشا
 ۰ رایدلتا مالعا



e PARAS E اد عجب دوو 

 یساغا یکی نالوا | لوزعم یدا کا )دز هدوراف و یداوا رذو نوک 3

 ریدردن ود ا لیععت ییاعا شورد توردنوک مدا هلا یراق رکو ندندرا

 نوک یسثریا رايدر وک ه«ءاح هروا ی ۔ہھک هذش یحزوط یم رک, كنابعش هام

 ۱ را شرط راز رک اا ورا وا عجب یس فا 9

 ۲ را ا شب ورد ۳ فد ریش 1۳ یا بوش ا

 دجا قازم لها شواج شاب و اغا یلع تاک هدکحدلک فی رش طخ
 گز هکیو ریدتلیا هنوف اغا نوردنلتا یاغا شیورد ندعماح هتروا اغا ۱

 كناضمر هام هنو یدلوا ییکب رکی هنو اغا دا نالا و
 اا لافان بوراب وف لغ یے رک بولوا ینوک هبنشکی لوا

 ی

 منم بوریک هبارا یر طباض رایدلیا بلط نسافلوا لق لری رارف ناشلوا بیر

 كنیهاپس یرلهزالم رادق.رب ندیهابس هرمز نکراتح ندناود نوک لواو رایدلیا

 یماغایرمگیرارکت یافاش د ورد نالوالوزع» رسراشادا و رثیدتا بولک هن راک وا |

 زردبا مظسعا ریزو رارکت ییاشئاب نیسح هرم نالوا لوزعم ید ز رکی
 را دلدا منم بودا رازا هرابهایس لوا عڊاوت نالوا نا مزالم هدن راکدید |

 تفك وید ززق-ا یهاشداب یسهفئاط لو هکیدلوا عياش رخر «دنویامش یارسو |
 هنو اعا توزاب فد د رمش طح ر تولوا هک ا ندرخو هاشداب و تولوا دنلشو ۲ 2 ۰

 ا هرارا-یصخلادب قوک. ةر ی یسایا لاسرا و
 هام یبسنربا بولوا عج هسوبق اغا رایشاب هطواو رارجابروچ نراك ریل

 یرابشاب هطواو رایج ابروج و یرلاغا قاحوا عج ینوک هبنشجپ یمه كاضمر |
 یک کن ری ےب هکیدنا وب ی وفم یدنفوا ترش طخ تولوا عج هنس وقف اع ۱ ۱ :

 زس نوساشغا هتلود ندو هلوا یّصار ندزمع اعتقد مرالغواو مرلوف ۱

 الاتو مدیا تارصقت هدزکفح مدرو روصف ییزک هفوا ءو یرکششحم ۳

 هدنولخ ملا نب یدلوا لاح ه هس رد زکدارم ندکماقسا ی مدعا فلت ی

 ی نکیآ هدلاح ودنک هلا: | کیسا ۳

 اترا راما ود زسرفسا یب دکیدلوا لع « هزس یدک و 8

 تع ول د نابسلس ر“ ۵ا شدا توراقیح



 TE نوکیا CT توردندب هغیاق رب و

 2 ی یر و سو e د لتف 2 !ورد 2 نیسح

 ۰ 39 وا نایل را لاسزا لب دننک تولوا هجوتم 3 هلا راتف 0 نالق قاب

 ۴ راد لاعطرع تولوا لخاد هتداعم باب بوراو هاپس و یرصکب
 هقاو هلاوحا تروص هکنوج هاشداب ریدردنوک ههاشدا بوریو هباغا لیعاسا
 رایدلیا لاسرا هرمثط هلیساغا هداعسلاراد بویلیا رر فیرش طخ رب بولوا

 هلا راشادل وب یرلکدردنوک ةلاکو رکسع نالوا هدهرشط كدهنامز رادقم لوا
 : یرضکی ۳ ین ا اا یناغا هداعتلاراد هدنیح لوا بوتلوپ
 جوا یدلوا مولعم زکضرع مومن نوسالشغاب هتلودو نید یزس هللا مرالغوا

e2 مواعم یوهقم كطخ شعدمدر ویکاریزو زکسزسا ییسیغنف ردراومربزو مت  

 2 e د یراعباوت اشا د زرتسا ییاشاب دواد یراعباوت اشاب دواد قحا وا

 ی ۳ ید را ناشا یطصم یرامناوت اما نطصمو زرا

 || رابتخا زی رصکب و هاپس "هرمز بولوا لالتخا ثعاب یرلباوج كرلعباوت قوا
 | ههاشداب خدر هکر دابا احر ندنساغا هداعملاراد رازکتبواک هب ورایایراشادلوپ

 1 | نيک ره ندرزو حوا و ززءد نوسایا رزو ییهنسک نالف هاشدان له دنا لاحت رع

 ییاشاب نیسح هرم نامه ردزل وبقم مز نوسر و یلهظعاردص هاشدان هسراید

 2 رع ههاشداب رارکتیساغاهداعس اراد هدن راکدد نوسلبا لز ندکلر زو

 ۱ اکب و ال ۱ ا

 یدیآ شلوا صالخ بولوا سوب هداق یدب نامز هنو لوزعم هدعب و

  نیسح هرم نالوا لوزعم بوشیراق رایجامخ هدنس.هرا تیعج نوکلوا هن و

 ۳ و یبس بولآ ب ابسا هرایجامکب نالوا هدهرمشط یباوت هد ۳ دنن ارس ڭناشاب

 | . امب بابسا هلوا اغوغ بوری ےک هی یر ایسو یرهکی 7 کک کیدی



 هلا ا اط ا ۷# و دو ا بورک ||

 یرانالغوا.جا هک لوا یدلوا ناوید ینوک هبنشکی یتتربا ریدلوا لو
 لوا رلیدقارپ هننادیم تا/بویروسو رلیدنا همشط یتیدسج بوی هراپ یتساغاوق 3
 هع.اح هتروا یسهشاط یرصکیو هابس هکیداوا عياش رخ رب ندرحهم نبح نوک | "

 یرههکیندنرلنالغوا ما نکرروشلیوس نس كنسفل وا لنق كنسافا وب بولوا عج 7
 نب س كنم وا لتق كنساغاوف ےکو یوق یدنفواتولک همان رب هاس و۵ ی دا ۷
 لتق ندیبس لوا یدتا درص کا لتف ی ءدا أ ص ناطلس هدارش زکسردا لاو ۱

Eهدازېش ندم هيج ند ز٤ ورد یسیجا است ناطلس جد زونه یدنلرا  

 تلود رازیسا ۳ ن رهاط قرع نلراع لا بودا لتف ید یدارم نا ك

 هاا زر تبودنآتس تناها هبهبافع
 ندزمب ]وا EE هلا یتم كن رادادح وابا

 ءاپسو یرصکی هکنوچ رابددءادلبا لق ندا ترثابم ها و نور 3
 بوراترج یبهدازمشبوراو هارس هکرایدایا قافتاهدندلا نرخ تناها ههدازمش | 2

 یرلنایلیا ترشا م هراک و بودبا لاّوس نک و دنا راک ر ادنسک ندا تناها هود ۱۰ ۲
 یهدازهش بورا و هیاشاب دواد هتسک راد قر ود رذیمراو ځد و رابدلبا كاله

 نیدمتیچ ندزوردیسیجا كناټع ناطاس روھ دل اد صف هکعا لاله ندیبس هن

 ییهدازهش عید رو ییعجو اشایدو د رابدید نسرسا یمكعا ادب جد هنتر

 ناسا دواد یرح ےکیو ءابس هرمز نکلنا میقوید رمقوب مرح ند ريب دت كعالتو

 لئاق هفیصت یدازا ,e قوج یرامزالم های هدعب رب دابا داغګا هنزوس

 تورک ورحا ندنسوبف عماح هناتسم دام هناود ر مدنامه رای دلتا ا

 رلهرعن بویروب هنیرزوا كنیمزالم ب ویلیا ناقلقیتسارع «دنلاربو اقا هدنلار
 هنکیدشراود زک و دلی یافع ناطاس یف توا راهب رغ عاضوا صعبو بوروا

 مزال» یدناق هنر یرب یمزالم نیههزوب بودا ح ورحیزالء رفنزکسیدب بوروا

 حافا سفت و شاط ۱ هايج وک بویلوب رفظ هلمجورب تباع بودبا لتف یبیثاب

 ۰ رایدایا لتق هلا

 بودا لوزعم ییاغا شی ورذ یباغا یر ےک ینوک یحدب رکی كروب نم هام
 رادو هباغا مارب یرادیلس ته شا یغلاغاو یدلر و یکلکب رلکب نامرف |

 بوډا لزع ببس الب ییاغا شیورد ینلع بولو" لوزعم اشاپ نیسح هک لوا

1 



 سس

 ۳ در ی ید ناک ناطاس ینوک زز كبجر
 4 ترضح سولجو ناخ ناغکناطاس هدیشک دیهش رک ذ 9

 ۱ ِ ناخ نطصم ناطاس 9

 ]| زوتوا ەدەفد یک ا تداعس تخت تولوا عقاو هدفلا سأر یرلتدالو
 || هن راسولج بولوا سلاح ینوک یحنزوقط كبجر رب زوتوا كب نکیا هدنشاب رب
 1 ینطصم ناطلس یداوا ناطلتسم همور هعفد یکيا ے٠ رد رات عرصم و

 . نوحرطاخ قامار هلو بول وا هدندنماهضع ترازو هجرک اشابدواد(۱۰۳۱])هنس

 .غیرد هسا ريدا دارم هره تودنا ررقم هسا راو یرهفیظو ع وطقم ولکد ه

 ]| ہلا تناھا و یناشع ناطلس بویمراو یریغ ندهرکرب هلام ناوید نکل ید
 0 ۳ یدلوا نارمج قلخ ضوغبمو توادع ببس بولک رغا هقلخ یکیدلیا لتق
 | نابکس ییاغا حوصذ بولوا لوزعم یک | كنرلاغا كلولبو یدلوا رادزفد اشاپ

 . ریدتا یشاب نابکس ییاغارع یشاب نابکس ابا بودیا لوزعم ندقایشاب
 | هک شاپ میهاربا رادحمس بولوا لوزعم یحابروج یکیارب هدنغاجوا یرصکی
 7 یدنلوا ناسحا یاب رطب سم ییا یرادصس كناشع ناطلتس
 1 ود خارخا هلا ششخ م زا برو هل رز نوا تلخ ر هام فو

 ۱ هدر شنخ هر یسهفاط یر ہک نکل ریدلا ششح هلج رالوق ر راس یدلرو

 | لوا هنو یدنلوا قوع نا خاور ود زرسیا نوتلا ززالا یدفیج فهلا

 هل یاقگ ناطلس هاشاب دواد نکرولارتفد هدنارس اشاب دواد هایس هلج نوک

 1 ي ناطلس یجداشاب دواد هدنراکدد دلیا تنایخ هتاما كدلبالتق هللا بیس

 | تغارف نداوعدو رایدءا داقعأ هنیزوس ءایس يعز یدبد مدردلوا هلبا ینامرف

 ںوقبچ ششخ هنسهمئاط یرصکی ینوکی عنچوا یرکی كبجر هام هنبو رابدلیق
 | بارا بول وا ناوید ینوک یصنچوا یمرکی كنابعش هام یدقبچ خد یرهفولعو
 ۱ ۱ اود یسهشاط هاسو یرصکی «دکد یا رارف هدنرب ولرپ ناوید
 جاقرب و واغنامه بورواراهرعن بوشراق هتسهشاط هایس یرایضهپ كناوید بابرا

 رادزفد یدواشا دجا جدو یدنفارع هجاوخ رای دایابلط نسامن وا لتق 2 رلهدا

 اد ناقیچ خدو ۱غاحوصنو اغاسابا یخدواغا یلعهرف یئابیوفو اش یاب

 سس جم



 ۳ 1 ۰ 1 تب

 سس ۳۲ سس

4 ۷۹ ۷ ۱ 

 هلس ی الا زوب/یداقو قاریو تای مد E لکد ولکد ون تیعج لوانکلو

 u ن دلو عقاو نط صم ناطاسر و مظ وناثع ناطلس هعفو هدنامز بی و

 یوادع هناعع ناتو ر زغال شالف جاق ر 1 دواد مظعا ریزو"

 رادرس یناغع ناطلس هدابللا لیل لوا بولوا قناها هرم لاک هدشوردوآ

 قطصم ناطلس نوعا تمالع بوسک نغالوق رب /و یدلیا ناکم تنج نادیمش

 هنلیا مور یدنفا ینطصم اراک هدعماح هتروا هک لوا رر ایدلیانایامن هنسەدلاو

 رعەلا لع نوک یسنرا یدلوا یرکسعیضاق یلوطانا کوس كنهداز ناتسو و

 العو ارزو هلج هغلیف نزاغو نفکتو یهو لسغ هدارس لخاد یناقعناطلس

 4 یدنفا یحم هداز ایرک د ییبصنم اوتف نیکماک بوناک | یدنفا دعسا نکل بواک

 موج عئاو هدعماح یک بولی نزاع كنا ناطلسیدنفا یح رایدلیا هجو

 ناخ ناغع ناطلس موحرم رایدلیا نفد هدنسه ر ناخ دجا ناطلس یرارد

 م

 | ید شوا راځ یرلد دارس كل رابص«؛ندارزو بوی هراب ییاشاپدجینامرفنانلوب ||

 . ( جرات ) ردرا رات یربکدلیا داربا تالاک بایرا صعب تفو یغنیدارغوا هب هعقاو
 دیهش ) رکید 2م رات ( ادیہش ناقع نا ) ردشلوا مفاو ( ادیهمش ناطلسلا لتق )

 U تو تولوا ۵ درب كبس حوا ن نوا كم یرلتدالو جرات (نافگ یدلوا

 ر لس ترد یرلتنطاس تادم بول وا هدنسلا ا كم یراس ولح هر

 دیلع هللاذجر رول وا شاوا هنس زکتس نوا یراش رش رع هجردقت و ردشلوا

 یافت هک رازدبا یرل-شیدنا ريخ نیب رود و رهاظ باب را هدناب وب »
 زرولب ځد ز یدا رک كماغا عزا هتک رحو یسهشاط لوفو/عدنا لرک

 ردشمالوا ههاشداب ر تناها نالوا هناشع ناطلس هصلک هنا و و رثدمدآ رود

 ران دمروک ررمض نان يا بودا نساوءد تیهولا دیشج ندراھاشداب

 نکرر و ادغ هدا رشکیا نوڪ ره هرلنالب نالو هدنزوما یرام لاعص

 لزم ندهسک ارج لاو سابع لاو ناساس لا رابدمروک ررض ق ۵

 ندنفوخ تّمطل نام ناطلس ع نکلو ردروطسم «درلراو ردشلوا مقاو

 هکیداوا و ییاوج رخا یدلیا لتق هانکی ید ناطلس هدازېش یردار

 ندمرع هصن نب نوساوا دایر تكتختو جات هکمر.د ندهللا لو ندپللا ناف
 ۳ هدازهش تودا امد رد نیسهیلوا دنمه ړم ندک رع ه س هسیا مدلوا دنمهرم ||



 7 .د بوروشوا ےل هدننرق هینایاس ویل رک س نآ ندف ار بوشبرپا
 ۲ وه نا ریدروتک هعماح هتروا بوس ڪڪ نشاب رایدلیا هراب هراب ندفرط

 1 یدا راشمتارغوا هنن رزوا نکر واک هععاح هنر وا كحم روک نيم كناشاب نیسی

 كليا هدنقح ا اسواره رد هانکب مولظم ر وب یدلغا بودا ها

 ۱ | هعفد جاقرب ود شلوا ماع ةلج ماعذا هدنامز مکیدریو مام ان زکششخم بویلپوس
 .E هعشاب مدا i يا مدیا لاماپ انضر یدایا ضرع

 زا قاع ناطلم اشا دواد مظعار زو هدن راک دی د ولا ر ب ها الوا

 ۱۳ لا تغارف ندغوغ یجد رنا بورتسوک همال.ا رکمع ندنسهنزور عماح
 | هب نکيا رحم اطلس هملاوو 7 ناطلع بولوا عجب مالسا رکسعهدعب

 ۱ 1 iD را.دروتک هيا رس یکی بولوف هب ؛برع یراهیراج نالوا

 a »مه خراتو اب هعج یجثوا كسیام هامو یحزومط ك.حر .ام هعظعٌهبفووب
 1 ۲۳ i زو زوئط كب ؛لردنکسا راتو هدنلاسرب زونوا كي

 |[ هبطخ هدنل وا كندا رس ن دک نارق هدالاس یکیا قرف زو جوا كناخ نافع لآ

 7 | مظعا رزو همباةولصلادعب یدنقوا هنمان ناخ دناطلسخ ناخن طصمناطاس

 1 ازا رب یناقم ناطاس بولک هعماح هتروا اغا شبورد ی:اغا یر هکیو اشا دواد

 . رهش رک هب هلف یدب هلبارلافج و ےک e ت عاولا دودعمان صاختا بو وق هن هبرع

 تیعج هل و هج رک ردشمالو یلهلوا ان رهش تیعج نالوا نوکلرا هد هینیطنطسق

 زر شاب بودا ولغ یسهشاط یرهکی هدنسولج ناخ دج ن دیزباب ناطلس
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 تورو ياشا دواد یلیظعا رزو هاشدات . ریدتار هنسوشز اب 8
 اشا دواد رایدلیا توعد هل صا قطصم ناطلس اشا دواد بودیک رابجهدژم

 وز كنسهریشمش قنطصم ناطلسو یدارزو یحدرد هدنس ولح ناعع ناطلس

 ندنراز وندلجا یعیدلوایی اس اهب وطصم ناطاس كموق ممر زو ناغع ناطلس یدبا

 نامز هج بولوا لوزعم هدعب یدیا شمریو یکلیکبرلکب یلیامور بودیا لوزعم ||
 تودیک هرفس هلبا ناڅع ناطلس لزعلادءب بوربو نیفلاشاب هرتسلس هرکصندلزع ا

 لیدنتسوک بودیا لوزعم هدک داکن درس بوریو یکلیکب رلکب یلیا مور رارکت
 ىدا هدننآ ریس هدلوس ات سا یسودنک بوردنوک لسم هنطبص تورو نغا_هعس

 اشا دوادو تور و یکلمظعا ر زو هیاشاب دواد هدقدل وا صالخ قطصم ناطلس

 یدر و هباعا شاورد راریلس نیل اغا یریهکیهاشداب و یدلک عماح هتروا بوللتا

 عماح هدنامز یکیدن هاب یساغا یرهکیاغادوجت یشاب شواچواغا نیسح كاد کک و
 كب اد ییاغا یلع یجهتچ یئاب یحرغز رایدلوا صالخ بودیا رارف هجا
 رادتمرب هدانا لوا یدل وا شواچ شاب اعادجا قارزم هرف شواج هتروا بودا

 رب مکیدیاوب یبس رایدلیا تراغ نس هناخ شواچ دارم ینیءا رک بوراو رلیچام#

 اھ زار هدکمر و نرادجثا شواح دام بودا هناا اص ا شاو رايج هبح جاق

 یساغا بسنحهدرصع لواونالوا یسیشابوص رمشاقا س یدیا شع |هدین ر بودا
 نعهناح هنگ توراو ندلحا یکیدتا هدر یرازابهرتام یثابوص اح نالوا

 هن روضح هاشدان تودا لاح ضرع هب قطص» ناطلس ۷ لواو ریدلیاتراغ

 رالف لوا بواوا عفاو تعد هح :هدیناغ نوناق مکیدبا و یعومفم رایدردنوک

 ماقمگاق یدنفارع هجاوخ ردرلنو هکرابدلیا بلط ینسغلوالتق رایشک نالوایبس

 هدوراقو یلاوحا كرلنو اغا حوصن یشاب نابکس و اشاب یاب رادرتفدو اشاب دجا

 مکیدیا اغا سابا نالوا قارتوا بولوا ادخک هرق یر ندهلج یدباشفل وا ناب
 هدنسهنس يركب مکیدناویبس یدنلوابلط یوا لک بودیا دایرف یر

 هبهحنولم رېن نیراهجاو رایت هدرم كيک كرابرهکد نالوا قارنوا بولوا ادت
 یغیدلوا یغلاباب كنداغا هداعسااراد/ب ولوا داتسا هباغاحوصت هدننطیشنفرایوتا || "

 هکمروتک ینامعناطلس هدنسومفاغا هدساحو ۰یدنلوا بلطیشل وا لة ندنېج

 هنروا  رایدنوط ییاشاب نیسحو نودناراوس ه آر یناقعناطلس بوراو رایدتک

 یریهطیو هایس هرکص یدلبا رارف ندنلا كرلناتوط اشاب نیسح راهروتک هعءاح
 | توت



 لیدبت هدیچوا انا دوج یثاب یحاتسوبو اشاب نیسح ا حزب و ناک ناطلش ا
 بوروتک ییرولف هلا را هسیک یحروت هسیک نوا بودبا هماح ریغتو تروص
 هدوف اقا هدنح یرلهلکو يدلك هنسومف اغا بولوا راوس هراتا هدلیللا فصن
 نانلوا رکذ بولک ید انا دانا لزا یدیاشثک هعماح هتروا یدا لکد
 . || هرزوا كنا تلرکسا نرهفوجو نونلا شیلا هنسهفناط یرچکی هرزوا قافتا
 | و رالا ندنلا لوق یناخ ینطصم ناطعاس هلبا هدعاسموب هک ات ریدلبا تیعجچ دقع
 || هنسیر ندرلهطوا و بوراو هعءاج هتروا اغا ىلع هکنوج هرزوا هرواشم

 . | توعد یبیثاب هطوا رفن شب یرکی ندرابشاب هطوا یکسا رداق هنالک بوریک
 ۲۲ و دلم ر شش نوا رکی هتسبر رهو مالعا یریبدت نانلوا رک ذ بودا

 ۲ || بولا ندنرلا یینیطصم ناطلس بوریا ندیرکب یبیهاپس هلقبرط وب هکر ایدلیق
 اتروص رابشاب هطوا نالوا هدقافنا راهریدنا لوبق هغلهاشداب یناع۶ ناطلس

 ۰ || ځد ز كلیوس هنسهشاط لوق یرازوسو ردرازوس لوفعم رازوس وب هکریدتا
 یدلوا حابص هرکص ندنامز رادقمرب راپدید ردکنادخ كمر و مهد ردلوقعم

 هنرظن هاشداب اغا ىلع یماغا یرصکی یدیا ینوک هعجب یجنزوفط كبجر هام
 | هلو تولک نوچ اهن اغا هنسهشاط هابس رلیشاب هطوا نالوا رادربخندقافتا یدریک
 هن بوئلک | رادقم رب هدنرظن هاشداب یخد اغا رایدایا مالعا نیغیدنلوا هرواشم

 | نساعد كناغار لنز ریشعش هنر ندیرهکیوماپس یدلشاب کیا اعد بوتیچهرشط بت
 تودا مات اعد یخد اغا رلیدایا هطاحا یافا بوک ورايا نوا كمهلکد

 یخد نافعناطلس نوسلوا ؛لرابم زکهاشداب یکودتااغا یباغایلع راشادلوب یدتا

 دروب نامرف تارکسا یزکی راهفوجو ششح نوتلا رشیللا هزس ردهدوق
 | هنراکلرد صعب نالوا هدنفارطا هدک دید نوسروط هدنرب ناغګ ناطلس هن کک

 ۱ نایهاس+ صز بوکج هبورلدا بوشناب هنکتاكناغالع رارامتخا شعش را ناصمن

 ] لق اع هکنوج رببدلهرا ییافا لع بوروا هربشعث لا هداننا لوا راهن
 ۱ 2 ناظم هک لیدلبا دارم یدنلب یخیدلوا هدوبف ناقع ناطلس بوتلوا
 || ناطاس هکرایدربو باوج هدقد) وا ضرع هب یطصم ناطلس راهرو تک هارس

 ر بودیشیا ی رخ و رکسع بود مکا تکرح ندارو ن هک دک هبارو نامع

 | لع لوتقم ځد یرادقمرو بودنک هنسوبق اغا هکمروتک ینافع ناطاس یرادقم

 | بویروس نیدسجكناغا یجدرکسع رادقهررو بودیک هتراغو ام نسهناخ كناغا



HY" NFL IME E SALTS i 
E ST AR E O N AK 

S۸ ESR POU EEE E NLS I: 2زا  
O RE e 

۰ 
 اغا یءع رلیرایا تراغ كابسا و لامو نسهناخ كناغا ىلع اوشا صعب دحد را ۳ ۱

 هد هامل یرادقمرب هكرکسعو یدو نویلیا رارف تولوافقاو هلاوحا ها
 هدنرلارا نکرروط بودا هطاحا قبتع یارس هدنسبلوح دیزیاب ناطسو ا

 یا رم پولوا هدامآ هلا یمدشاط یعاتسو ناثع ناطلم هکیدلیا روهظ ۰

 یریکت و هایس هدکد اد ردگرک هسیلبا لق نافطصم نادل تو و
 ییافطصم ناطلس بودا ردت یسهصنرب ندنرارارتخا یرلهدید روما كسهفاط

 بوراوهارمسیکسا مالسارکسع یودناریدت هکمروتک هعماخهترواندنارسیکسا ||

 "هدلاو هدکدلبا ضرع یلاوحا بودا توعد ییافطصمناطاسو یتاطلس هدلاو ا _

 یرادنقا هغمروتوا هدا هلبا قل را یاد فعض كهاشداب رالغوا یدتا هاشداب

 هدنتهدخ ناطلس هدلاوو ییافطصم ناطاس بوروتک هب رع راکت هدک دید ردقو ۹

 یهرع مالا گی بو وو هه رع یاغا شب ورد را دحشسو رلهبراح نالوا و

 یخ هشدا کوک یو كيحر هام هدکد ناک هعم - هنروا توکح 1

 رالغ وا هکر یدروس هرکصندک در دنا نده رع یهاشداب ید هرکصندن زام ماشخا

 نوسروتک هیارا و یجدیناّتع ناطلس مع قالخ نروتک هباراو یزب لهیلیااعد

 تور و یغنلاغا هنساغا یرهکی یکسان و رایدربک هنا عماح هدعب بودا اعد ويد

 هط وا عیج تیفام نیکمهلک بونا وا/توعد اغا یلع/هدکد لک هبارس یک | هاشداب

 بودا توعد/یاغا ىلع یسافا/یرھکب بولی زاب همان توعدر هلا یار لرایشاب

 ریدلبا تعب ههاشداب بوک هعماح هتروا بولوا راوس هشا لاعرو 9
 ناطلس راشادل و یدتا توقیح هرمشط هدعب تونلکا هدیماح هروا رادقم رو |

 یزوسو یساخا یر ههایس هدک دید را رک ۳ ئدلوا هاشداب نطصم

 لوق اما/یدیا قاوا مظعاردص ودنکو راهد زرتساییومنک یدارم ندک ورم

 رلیدید/نوسلیا رب زو هسرسا ناو یغنف كهاشداب ما بودا باوج یمهشاط

 رم رد اپس یبنک هونا تولوا نا تورم یزوسو اتا هکنوچ
 یرات رض ح هانیلاع ا بودبا ظفح یهاشداب هدعماح هتروا ہیک لوا

 ناح ناشع ناطاس :یدبلبا نارو توالت هک و تولق زاغ لد

 عامقسا نا رکذروتک هصعاخ ا هنروا فولوا دلا لوک كن طمع ۷
 تب وراو هب وف دک هنموق یبافا یرصکی مکیدننا قاشا بودا

 هرزوا قافنا و را ندنرلا یی یطصم ناطاس بوربدنود نان هفناط یرهک ۱
 بست



 ۱۳ ۰ اوت وا ناو رت یدلوا فاو هلاوحا ون ناخ ناف
 1 | هدکدلیانامرف سهم هندناح رادکسا بوتلکو هننزخ بولا هغیاقو بود اتوعد

 ٠ ك هنلالوق وطصنناطلس مهاشداہیدا اغا دوم یڈاب یجناتسوب

 3 | هک ا رای اتسو روک ذم ندلحا ییدلوا ودع هلا قلخاید

 نفع ناطلس کا مالعا ود ریدلبا رارف بویک یرهقباش نعثد هنیرا شا و
 | كنساخا هداعسلاراد هلا اغا روالد یرادتهرب هلرکسعو یدلاقبول وا رب ید

 . كنعماج دیزاب ناطلس نیشاب كناشاب ؛ دود /لیدقار هنادبم تا تبول روس یییدمج

 || نرادسج دادم تا بولک راشارت ان صعب ریدصا هنحاغا دود لس

 ۱۳ ۸ نا یریکب یتیم ری روس
 . | هروب نم نکرروتک هیارس یکسا ییقطصم ناطلس بورد زدونشخ ندزماغا
 . | رر لاا هیاغا ىلع یخد ینطصم ناطلس بودبا اجر یتسلوا ررقم قلاغا
 ۳ ۰ یخد اغا ریدلبا اغا یاغآ لغ بوردنوک قیر طخ نولیق
 . || هدنسبر كتاف ناطلس هلا ناخ نطضم قلهاشدا  مکیدلیا تاو تور

 1 بوراو مالسا ر کسع / رایدلیا باوج ود م راو یخد هنسیکیا هوا ررقم

 یرلسوبح نالوا هدنرابک شاطو هدشادنز هطاغو رفغج اباب هلسامرف هاّشداب

 هجاوخو كناشاب یتاب رادزفد بوراو رایجامب رادقمرب هرکصذدنا بورویلاص
 3 ۳ تب ۱ ۵ ااا نج زا دیه 6 نییضاق لوماتسا هداز
 ۱ ۶ ا ناطلس مکیدلوا عباش ربخرپ رصعلادمب نوک لوا هنبو رایدلباتراغ
 1 8# ناظلتم یسهقناط لوق هدک داد شعرو 4 اغا ىلع هرو یشاب جوف نیغلاغا

 بویلت لوبق «ةلاغا ندلجا یراک- ون ییاغا ىلع بویلوا یار هنسبکر بو ناخ
 ا ا بودیا رلتعدب نکیا ادضکو هدنفاشواح یرهکی اغالع ارز رابدقسا
 هغلاغا ییاغا یلعنفلوا هدنعج و یژک | كرانا یدا شعا هدير نامزوا

 طر لوش یغلاغا تونل و هدنناب ناف ناطلس اغا ىلع رو نمو رایدللا لوبف

 1 كنسهفاطلوف هلا جردنو هلا ندنلا لوق یب نطصم ناطلس هکیدلیا لوبق هلا

 | تلو بولوا هناور هکلراب یباغا ىلع بودیشیا یمهشاط لوق هلک ندنراقح

 أ  هداب ڭرابم هیاغا ىل هرق اغا یسح كم ی اغا ون نقاب ناک
 | ريدرچاق بوبالشاط ییاغا نیمح هللا اغا حوصن بولک ت سار هدلوب نکیاردیک

 | كرکسع ن رکیا رارا اماح بوربک هب ورصا بوصاب ینسوبف كناغا یلع و |
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 رایدریو یاشا یبوص و رایدروتک وص هلا قاعص ندرب جوا یروف بودرکس ||
 وو رایدتک هکځا هدژم هب یطصم ناطلس "هدلاو هارم» یک-ا رتکی راد و و |

 یدلوا یدنکر وا هرک ترد هنرزوا لرکسع نالوا هدنارس هدنساننانامز رادق

 هلب ځد نراهراحو بوراقیج هشنرزوا هبق ییافطصم ناطلس هرکص ندنآ

 یاشاب روالد هلیسافا هداعسلاراد ندرادکسا ناع ناطلس هدنامز لوا ریدراتبح

 کا نوروشوا جلف یخدرلنا بودیا ےلست هباشک تکلع رکسض بو و

 یولق بذج ن رک اسع ضرع ند_یلست یارو نم رایدلبا لاله تاذلاب جد

 هركص ندنا ىدا هدناف هرزوا یعوهفم هرصبلا بارخ دعب اماف ىا

 جات و تخت بحاص و حارخا بوکج ندهجاب یني رات رطح نطصم ناطاس

 سلع هبهااود یرقدروطوا سانیئسا تلو یارزو هلدصت كّا

 هدناو رایدروتک 4ب هناخحاود_بویلیا راوس هننا یییدنفا دعسا مالسالا میس ۲

 . یدنفا دعسا انالوم نالوا مالالا یتفم رایدردتا سا تعب لاحرد

 یارحا هلکعا هظبحال, ییلقع تفخ كنراترمضح ن رق تنطلس هاش لوا

 تویلبا فیس لس ندحوم دونج كب ها هدکدلبا ددر هدتعب مسر

 تع كندنفا یضاف هداز فاق هدنامز لوا ریدردتا تعب هاوخات هاوخ

 تافو هدرانوکلوا هن بولوا كاج یسهرهز ندنفوخ یحلق دلرکبسع هدن را

 ناطلسهکنوج ریدلبا تعب ه نطصمناطلس بویلنا دانع رابک مشاشم اما یدایا

 یسهشاط یحاتسو یدل وا هدنظفح ,یسهشاط لوق بورک هنلا لوق نطصم

 هب یعاشا هلا نراودنک توقیح هنراوند كن هحل صاخ لاحرد بوروک

 السا هاشداب هرکص ندنا رایدلیا رارف ب وادب هنن رثشاق ارزو ضعب ریدتفراص

 هسخو ملهدیک هبارس یکسا هکروس مهاشداب رلیدلیا اجر كراتلحر هبارس یکسا

 ماظع حماشمو مالسا رک اسع هلج بود رایت هرس ناغم ناطلس كسرولاق هدنوب

 هکشبب هنا هلغلوا یاد فعض كهاشداب نکل بودبا لوبق نیرااحر هدنراکدلیااجر

 بو وق هب ه رع یهاشدا بوروتک نیسهبرع را هتسخ ندم بهر ابنا نیهمال وا یرادتقا

 هلبا هاشداب راد رادح ماقم باج رمان شبورد لد زند رانالغ وا جا هدنامز وا

 بوریک هیهب رع ځد راهراج نالوا هدنتمدخ نکیا سوبحمو بونب هیهبرع
 یه رع بودیا نایرع نیراریشعث رکسعكيب ههنوبوکچ ییهبرع مالسا رک اسع

 ناطلس هکنوج رایدروتک هبارسسیکما یهاشداب هلبا ےظع تیعج وب بویلیا هطاحا ||
 سس



 | عرشم کیدل وا ادیب ۴ سارا تی e لوا را ۳ رءذو نوت

 || هرعن نازک نکل توروا هرعذ دو حوا" ود زرا اح ینطصم ناطاس هلا

 بولوا یراح هنناسل رشک عج زوسو ینادز تمکح زایی یتغیدلوا یک زاوا

 راهرعن رارکت ود زرتسا یناخ ینطصم ناطلس هلبا عرمش بوروا رلهرعن یسهلج

 | فوخ یرلنالغوا ما هلج بواک هنک وا یراهطوا یرانالغوا جلا ندنا رلیدروا

 . سوبحم یطصم ناطلس مالسا رکسع رایدروط بوقبج هنکوا یراهطوا بودا

 نی رلهطوانالغ وا جا احماح مالسارکسع هدن کد یدززام رلیدابالا وسیناکمیفیدل وا

 | یتالغوا جیارب مان شیوردیلد یحاغوط یمجعرب ندرلیحناغفوط نکیارزک بویارا
 | لوا یسهلج ؛لرکسع هصید ردراو یلاقحا قلوا هدتعموب ینطصم نآطلس انج

 ناطلس هلا ع رمش بوشیرغاج ندنرزوا نوشروف بوتیج هنرزوا لر هبق
 زس مکیدلک ادصر, ندهبق یناشا «دنامزاوا بوروا راهرعذ وید زسا یبیطصم

 راتیکب چاق رب بوروط هدنرزوا كنه لوا هدک دد مرتسا یزس هد زکه سّسا ینب

 ۱۳ اوا لوفشت لدی ەق توروتک زا هلتااب بودزکس نیزاچ حطم
 | یرادکسا ییحاتسو جافر هکمرونک یناثاب روالد "ریت هدقدلوافقاو هلاوحاو

 | هغیاق بوت وط ِ روالد جد رایحاتسوب بودا EE ید دو

 | مداخ جا کی :ا رجآ بولد یی مالسا رکسع هدب اح و هد اک رانو رایدب وق ||

 4 ۱ بوقیچ وراقوب یرزادنا كنفت جافرب لرکسعو بودا هلاوح راربت ۵ هبق برع
 ۱۳۲ ۱ انا لا هبح ورد كي هله رایدلیا لتق مداح هرق ىا
 | نالوا هدنک وا كناوبا یتیدروط ارزو بوراو یروف یرادتهر لرکسع هلنءالوا
 | هبیغاشا راودتوبکنع یزابشرفن چوا ندنارلیدروتک بوک نرپانط لراهدرپ

 رب هنرزواو راش. هشود ریصح یکسارب هدهشوک ینالظرب هکر ایدروک رایدردنیا
 ۲ روا بولوا هجوش هیهلق نلطصم ناطاس راذغار ردنم سا |
 | یسهراح یکیا هداب و ردا تمواد. هت زء مالک ها هلحر هدننکوا و ۱

 ۳ کنافطصت ناطل نزابهش لوا ررروط بوالسان لا.هرزوا خب ۱

۱ 
۱ 

 رد رظتنم هز هد د رشط مالسا شیخ مهاشداب هکر یدتا تودا راډ بو وق

 وص ورڼدنوکجوا یدابا بلط وص ندر هنسک لوا قطصم ناطلس هدن راک دید

 ۱ | ید رانا و مالعا هراهتسک نالوا هد راقو رانلوا هناخ لخاد ید هاما
 ےک و
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 ۳ و ےک

 یی ۱
ESS ROS 

 1 واکن دال هک رایدقاب ها رس بناح بوقیج هنسهران هنفوص ابا راتکی چاق ر |

 رای دلیا رح یو بونا ندهرانم لاحرد/راو را ندرلیحاتسو 4 و راو ردیک |اب : ٠

 ناباب یب رکسع اد.روک زوک رک | هللا بولا یرخ و مر سا رکسع هکنوچ 0

 رایدیروپ هبارمس ندننادیم تآ هليا ججا نلاب رکسع قاب بوتاق هنکو آنی راواکنفت
 بولو نجاقرب كرایجوپقو ریدلوب هداشک ییوبف رایدلکه نسوبف یارمس نوچ
 یتسههاط یحاتمو هکر ادد بودا باوج جد رایجوبف رایدلیا لاؤس یلاوحا

 بولا یر> و مالا O راددب د كلوا لفاغ کس ود ردراشعا رضا

 ولکد لوا رب ځد هوپق روج و رایدوق ولکنقت زویچوا هکمکب ینسوېق یارس
 باب رکسع ہرکصندنا رایدلیا شرابس ےکح نوجا ظفح یراوہق بوبوق مدا

 راغاطهدنکو ا هناخ هبح و رایدل وط هنس اوو هنسوبف یا رس تودا لوخدندل وا ۱

 مجع و یسهشاط یرکسع راس یدلاق نودوا بولا هلاد ررب ندندوا نالیفب یک

 هنس ههناط ولرېش یسهشاط ماسویرتع ریدل وار طاح تولک یمه ج یالعوا

 راروا وا ییا قانا هز هسرافرح د نالوا ناب ران وغو هد نهارا رایدشتا

 عطق نیرلکلرد هل زمدصت مری و ردشء وا هنزوس رادسفو ردشفگا هزر زمهاشداب

 از اشداب مزو ردشلنادا رم قهزابیدنجو نابکسهزم رب بوربف یزم هاو بودا
 ندلحایرلکدردزا تورو اوغاهاشداب یک ر دسم لوازم دارم ندمرا و هنارس

 هکر اردا تور و باوج ید یسهشاط ولرهش هدد یراکدد زر ریدتا لو

 رو ریدارا بود نودنا در ها دف ییهماط هاو ی
 هلعرش بوشل رغاحو رابدنآ راکنفت بودا راهرءذ توروآ حو ردسع ا یک

 هکرایدروک بود زرسا ییدذا رع هجاوخو ییساغا هداعسلارادو یاشار والد

 ید هديا ریدلک ه وق هنروا توقا لیس دننام مظع تعج قو ردنک رولک

 یحاتسو مکیدبا او فوخ هداز هدرکسعاما راددنا رلکنفت توروآ رله رع بورەك

 یدا ا هداشک یتسهدید هنزور یسر ره ود ردنا موڪه ندەر با یمهفاط

ESهو یتددروط وآ ارزو یرادعهر و بولیغاط روس ی یرادقهرب  

 روالدو ییهجاوخ هلا عرش مکیدباو یراباوج هک هبوف یججچ وا ات بولک
 2 رلددر وط یرادقم هد جوا بود رسا ییسافا هداعبلاراد و اشا

 هسا هد وق لوا رایداک هب ويو یحچووا بودا تارتا قو ردیک رولک رلصا



 || یسم وا لتقف نوا مرة رم هدام نامز دعب بولا نیراهفولع بویلشاط نیارس

 | قارتواو رایدلیا لوزعم بوبا لوبف هغلبشاب ناکس یاغا حوصن و یدنا وا بلط

 ۱۱ ۰۰۰ ۰ لا ناطلس هکنوح ردشلر و قلاب نابکس هباغا نسح هرق نالوا

 ۱۳ ۰۳۱۳۵ ول و قلی نابکس هباغا حوصت رارکت رایدنود

 1 تک ندرلدع رو و قارتوا غا ن٤ اس یساغا هداعسلاراد تودا قافنا یس دکیآ

 هاشداب بودا ضرع هها شداب ید غا
e esت  

 ۱ رب الا بلط یسفلوا لتق كناشاب دجاو كناضا حوصن نداجا لوا رایدالشاب
 تولوا راو هدرلتا بولا یرتفدو یلاح ضرع نانلوا رکذ الع بناح نزا

 1 راعد بولک هنرنظن هاشداب الع بولاق هدنادیم تا هسا تیعچ رایدلک هبا رس

 هدناب لراپشک نانلوا بلط یسغلوا لنق و رایدایا مالعا ییاهظع تیعج بودا

 مداشداب بودا اجر رارکت الع ریدرو. باوج ود مر و بودا دانع

 1 اشداب هدنراکدبد راردبا تراغ یرهشو رولوا بارخ لاح هسخوب ریو یتیراکدتسا

 رت ردرکسع زسشاب رانا كلوا دیقم هکیدروب بویلف لوبق یی ززوس .ا ملاع
 تیعج یسهشاط لوق مهاشداب رایدتبا اجر رارکت ارزوو ال هدک دید ررولیغاط
 اشا هدنرلکدتا احر ود رو نیدلوا اع! نابه ررولا شرک هتبسدا هدک دنا

 1 هدکیرح هکشلیا رودص ماخ مالک صعب رعشم یعینشتو نعط هرانوب بولکهبضغ
 ۱ | تب ۱ وه ما هاش هکرارروک رافیج كمد رکی رش هاقشا یاروز

 دنک بوقیح نر خا باب ردر قهر رمط هز ویک هنا راردامارار كأ ردمادقالا

 ۱۳ اج زادك هک رروک رکسع نالوا رظتن ههاشداب باوج

 8 ردابهم رکسع كم هته دا رس مدرا و هارس هکر ایدی د یدعا عولط ید

 اوب هلک هلا ربخرب کهلوا یدیا راشمردنوک ییالع ےد و بودیا فو |

  نرراکدنلک | هدنرظن هاشدان كالع هکناعف راد در وسط ا تإ یز ےک و

eهوا«  TTو کس اس  
۱ 

 سس ام  یوتنو نسب
۰ 
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 ندنیفرط بودبا روېظ راربخ وب رلهدبا شیورو هليا رنابدرت هبارس هک ردراشلوا

 . ریدل وا هرزوا مهو
 < ناشع ناطلس رکنا تربع هدف

 كنفت هاپسو یرهکی ینوک هبنشصپ یحنزکسكبجر هام بوک دصک لوا هکنوچ

 شب كنوک یکنود تیعج نالوا نوک وب رلیدل وا ایهمو رضا هبا ناکو رتو
 همز بوبارغواهراهطوا رکسع نالوا مج ب و دی تیعج هرکص ندنایدیا را و یراق

 بوراقیچ بوروسیرلبرصی بوبارغوا هنیراهطوا یرهکب رایشکق وچ ندهاپس
 بولوا عج هنمرح یعماج ناخ دم ناطلس بوقا لیس دننام ےظع هورک لوا
 ندراشادلو رداق هزوس د هنس هجن ءارابک ءالگو رایدلیا هرواشم بولیق امد

 الع رلیدلبا هرواشم بولوا عج هنعماح ناخ دم ناطلس ید الع رایدردنوک

 بوراو هننادیم تآ هل میظع تیعج ےک ریدروتک رخ تولکراشادلوب ناراوهندناج

 هدنمرح دمع ناطلس رلیدلا یربخو مالسا رکسع هکنوج رهیلبا فق و هبالع

 هننادیم تا هليا مظع تعج بورونک ریبکت هرک جوا بولبف اعد بولوا عج
 یدسنفا یرابغ فارشالا بیقنو یدنفا دعسا مالسالا میش هرکص ندنا رایدلک

 یدنفا صباف هداز فاقو یدسنفا یتلاح هداز یهزع و یدنفا یحم هداز ایرکذو

 اشمو رایدنفا یلاثما كراو و یدنفا نطصم ادک و یدنفا دم هداز ناتسوو
 یضافو یدنفا شیوردو یدنفا مهاراو یدزفا یساویسو یدنفا رع ندماظع

 رکسع بونا ندنراتا بولک هدجا ناطلس عماح بولوا راوس هرلنا یدنفاهداز

 رعد هتشرط ماشمو هتعی رشءالک بوریک هنا عماح یرادةمر ندنراربدم كمالسا

 تروصولاح ضرع هاتف كنهنسک رفن قلاهدقدنلوا لاّوس تیعج بیس تویلیا

 یماغا هداع-لارادو یدنفا رع هجاوخ ردرلنو یرایماسا هکر لیدید نګه ر ورود

 اشاب قاب رادرتفد و اشاب دجا ماقمعاق و اشاب روالد مظعا رزو و اغا ناهلس

 ناب یبس كن رلکدتسا یتساغا هداعسلاراد هلا هجاوخاغا ح وصن یثابنابکسو

 روالد هدفدزاو مارس هاو یره نوک نزد ا را

 حورج یتجافرب بوتا قوا هنیرزوا مالسا رکسع بودیا ما هنب راعباوت اشاپ
 هنسهفاط لوق هسلوا راد رفد نچفره اشاب قابو رایدتسا ندلجا یراکدلیا

 دجا ماقمعاق یدنلوا بلط یسشلوا لتق نیکمرو هچفا ققرف لزق نراهفیظو

 هلراقارتواو كن رابصروف یرصکی نالوا هدهناتسا نکیا هد واه رفس هاشداب اشاب



 نرببعت ییایورو كيل * ناهج هدنتیقح لقاع یابرد ایور مع ( باوج ریبعت )7

 نیرارآوید یارس ندندناج ابرد بوو رلپوط هن رایک ندهناخم وسط رایرچکی

 بودیاربعت یدنفادوم ررروی بلط یی ربعتبوردنوک هبیدنفادوجم یرادکسا
 ۱ بو هکر دوب نالوا مزال همش اشداب رددوحو اع هبحو ردعرش مکح مد مالک

 رارروی لاسرا ههاشداپ بودا رب رګ و ریبعت وید/رهنیدیا مدمش هراودنک قییفوت

 ربعترب هز تلفغ باوخ * هللاح ناسل ردرعم اید به هچ رک # ردابات ردنا

 رقم یکقک هبهبمک بولوا لوغشم هننرایز راابلوا هاشداپ ( ژن )«ردباخ زافلوا
 " یراصنا بوبا وا ترضح ناخ ناغع ناطلس هدنسادتا كبجر هام یدلیا
 ! یحاتسو بود ردهزال نابرق ههاشداب مدقدراو هنترابز یرابلاهج را هیلع

 بوروس یتیرازوکو ا كنبراهبرع زوکو ا نالوا هدک رکو هدنسوبق هنردا یسهشاط

 9 نرازوکوا یرابحاص كرازوکوا رلیدابا نابرق هدنکوا هاشداب بوروتک
 | /۰ رایدرو هچئا زوب زکس هتفچ جوا یدلوا دیفم ریدلیا مادقا هغمراتروق
 هرادکسا نوبامه غانوا و یدلیا رقم یکغک هنتس یلوطانا هلیمان هبعک ماشداب
 : | راج یک هبهبنک كهاشداب یدنفا دعسا مالسالا جش هدکدلیا نامرف نسهمک

 . | یرااوتت ناغع ناطاس رروب لاسرا هضناح هاشداب بویلیا ریرح رلاوتفوید ردلکد
 | رایدلیا مادقا هنعنم ماشمو العو ارزو هلج راردنا تیاور ويد یدنا بویلهراب
 | هدصوصخ واما ۰ رایدلراتیعج بوداولغیسهشاطلوق ندلجالوایدلوا ناکما
 نکل یدبا ملأتم هدایز هنکج هک هنتس یلوطانا كهاشداب هانک یب یاشاب روالد

 ندنفوخ یصو ندنسوفروف یشابو ندنراریبدت كنسافا هداعسلاراد هلادحاوخ

 قافتالاب ال هاسو یرهکب نافع ناطلس هکناچف یدبا شلنا تعباتم
 ینالع هدک دلیا عامسا نفیدنلوا تراغو اعل یسەناح كندنفا هجاوخو نیراسعج

 هکر لیدلیا باوج جد الع رایدلیا لاوس یتیعج ببس بودیا توعد هیارس
 ارایڈک جاقرو ردرالکد لئاق هنکو دک هنتم“ یلوطانا كهاشداب یسهشاط لوق
 هکیدلوا عباش رخر هک لوا رایدلیا ضرع بود رازقسا نیفیدلوا هدبصنم
 نسدشاط یحاتسو نالوا هدر هعمب هرشطو ند هاب صاح ناغع ناطاس

 هداما همرق نسهشاط لوق بودا حالسرپ ندهناخهبجو شمروتک هبارس

 جاغ ود هک, دلبا روهظ رح رب هدنسارا رايح ا سوب هد هاب صاخ رايد د شلوا

 رضاح یر هاب قاب هیچ هنب رارا ود یارس ندندناح هرف و ردک رک راهسقب



Oهک ی ۰ 1  OSA 4 ۱ 

 یرادت حالس ریدبا یلاخ ندغارب و تاب هسیا یتیعج هاپس و یر کی رد ۲ ینسیکیار و بودبا حورحت یرلمدا جاقرب رایدنا قوا هنتیعج مالسا رکسع یرطدا |
 تالآ ولکد هن ره و بولغاط هلا تج هبهمب را بناوج تعاس لوا نوا | "

 كناش| روالد حالسرپ بودا تراغ ندقوس لها هسیاراو ب رض بابساو برج
 تب رق تولک هنسوشراح رب هابس هرزوا قافتا و راهدنا ماقتا هکر لی داک هار ۱

 ریدلیا تغارف ندنراغ بودا عنم نیر رب ید مالسا رک اسع رايد | ان ندمراسا

 رادقمرب رلیدّرغاح ود زّیسا ىزاتاق تولک هن ارس كناشاب روالد هلا توعچ و

 قاسفنا اما یدلوا ناشبر رکسع تبعج هلناوا ببرد ماشقا بول ۶

 یرچکیو اپس هاب ولوا هداماهبا حالس لیکم اسو یر ےک: حابص هکر یدلیا
 ام هاش اب مکیدیا و نالوا ٹعاب هنبرالدا تکرح بودا تأ رج رادقموب كنسهشاط

 مالسالا میش و اشاب روالدمظعارزو هکمرب-2ا تغارفندلع هدوهب :ندلمارپ هارو

 تالقنا هکمرتسوک تغا و ځد هاشداب بودا مادتا الع و ارزو راسو یدنفا

 تڪ رو و لع هک رب ( انا هاشدان هس ۶ یابّور را نکی هرزوا

 نآرف توالت شعا راو فی رش فحم .دنلا بودا سولج هنا ریما هدیها داب

 سو یلاعآ هلا یلص ( نطصم دم )ادخ بیبح و نینوک دیس لوا راردا ےظع
 نس4 ج ندننک | و ند رش ڪم ندنلا كناخ ناثع نا طاس رارولک بولوا رهاظ

 بولوا رزوریز ندنرزوا تخ ءاشداب ےکرارروا هحابطرب هناقع ناطا۔ورارولا
 تولاق غانا هکر ابا دمحدح ردقلوا ناشع ناطاس ردیک نین وک ناطلعو راروله

 ندزوک لا بیبح تر طح نم هقلاق تولوانامرد هروسزو هنابکاخ ك الا بیبح

 ییدنفا رع هجاوخو رارولوا رادب ندوخوا هاشداب ه.کدنک بولوا غار
 توداربعت جدهحاوخ رارد القت ییابور یرکدروک بودا توعد .دروضح

 زکیدزنسوکن ر وص تغارف رکو ص بودا تین هغ رمش ةبهک لوا مهاشداپ ےکر ردا

 لدلبا تعارف ندلیافد رش نوچ اسو هبلع هللا لص_ 3 ت.رضح ندبسلوا

 كمروس زوب هنغابا ه.ایور ملاع مه شداب یهو رلٌدمروی هشت هز د هدایور ماعوبد

 رول و بیصت روس زو هل ر هرو دق رع ا 1 هللا ما E 4 یدلوا رسه

 بودا ر رګ ییایؤر یراکدروک بوک انغ ندرب دو ههاشداب راردیا ریبعت ويد



اوج ويد رواکم زال لتق هدنر درو رام اع رش 1
 1 اوت تروصر/رلیدرو ب

 كب دیک تعصن همالتسارکاسع بواک هلی-یدلروب اشاب روالد نوجما یجنم اغوغ

 دنا دیم تا هللا تیعج هرکص ندا /رایدرجاق بویاشاط یبیئاب شواچ هدقدلوا

 1 مالسالا حش بولوا عج یژرایتخا هدیدروما كنسهشناط هاپسو یرهک؛ بواک

 2 | یهاشداب هکو لاّوس موهفب/ ریدلیا بلط ,هشرش یاوتف تورا و هبیدفا دعسا
 9 و فک نالوا ببس هدابق دو بور ,دنا فالتا ی یتیم لالا تس توردزآ

 ۳  یرهکب هدنامز لوا ريدك هنج نالوا هدننادیم تا بونلوا ذخا
 ر28 و هایس هدنراةدلوا لخاد بواک هننادیم تا نوجمایعفد كناغوغ یرلاغا
 ۱ نوک لوا /رلیدرچاق بویلشاط /ندنغیدلوا لخاد هتیعج یتیراغا یسهشاط
  فقاو هیولغوب نکیا ردیک هبهلقیدب بوقلاق ندنکو ا شاطکشب نویامه یا ود
 3 ردقیچ هرشط هلا هلع رشا دل وب یماغاود بوریدشانب هراسنک یرایک نیغلوا

 ا تورک هورجابوشا ندوراب حرب یسیرب ره هلغثلوب ییابق یراوبق راصح
 قیمت یلوطانا هاشدان ولتداعس بودا قافنا مالسا رکسع رایدلوا لخاد

 ۲۱ لاوحا نوید و اب كنساغا هدامسلارادو نودا ٹخارف ندم
 ۳ الا رکبع هرزوا قافتاو نود زلوا هنسک < تساذم نددحا وخ هکلیا ضر۶غ

 3 | بوروتوا ةدنیشنپش ناطاس هحاوخ نوک لوا رلیداکه نکو ا ییارس كنهحاوخ

 ِ | ونو ساک یدنفا/بوروا راهرعن مالسا رک اسع یدیا شمابق مک یروبق
 | هزیاوج ندزعاح روی لک یدنفا/یدتاو رلیدقاق یب وپق بوراقیچ هق ورعنیرلادص

 ۱ بوروک یهلغ هجاوخ هدنراکدد هلا مالعا هزمهاشداب یزلاوحا بولوا لیکو

 | بوئیجندنسوبف وشک و ټ/ هبا هماح رنو تروص لیدببودارارف ندنوسوقروق
 باوج یرلمادخ ندورګا توراقبح هقوبع نرادص هن مالسا رک اسع/یدتک

 ۱۱ یوج ندرکسع هدنرلکدید ردشقک 4یهاشدا یارس لکد هدنو یدنفا بوریو

 1  یبابس و لام بوة بوقاق نسوق ندلجا یرلکدلب بوروک یهجاوخ رایشک
 اک مچ یرصکب و هاپس هنبارس كناشاب روالد بونود ندنا رلیدلیا تراغو امغب
 ۲ دا هسیا دا ر ۱ راز هر ا را زقس یربس نودرک هاشدان ا
 ۰ ls a O رنو قشم رر هندوج و

 " ]| لاتو یرامادخ راهریدتا عوجر هلبابرح تلآ یرامدا یراقدلوب هدمرح یارمس
 | یودنکر و هلوا زواصتم نددسح هکر ارروک هدنرلکدتا لابقا هلاتق هلا امسا هننف
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 یحاتسو و بورک هدر هابس یسودنک یشاب یحاتسو و نالوا هماح لید |
 بولوا لیلد یرودنک یرهشبوک ولربک یک یمایامر یجشاب یههشاط |
 یرایهاپس و یرچک: یرادقدنوط بوریدصاب یرلهناخ هزوب و هناضم ههاشدا |
 | بوب وق هنسیک شاد/نیزک | كرانالوا راتفرک ندنسهغاط یلرہش بوت نارد ||

 هدنشبام ولرېش كنسهشاط لوق ندلجا لوا رایدلیا یعرش ربغ رزعت نیرو || 1
 فارطا مدقم لی رب ند رک ھن واه رفس هاشدان وانداعس/یدا شمالاق یبغر

 بودیا لاسرارلمدا لقتسم هليا فرش رما هنیرلوقوبق و هرادکبراکب نالوا هدکلام ||
 ةبصقف هدندلوا هلاور هنوبامه رفس هاشداب هکنوج رایدلیق مک ینکرادت رفس ||

 رفس هاشداب هدقدلوا مات یکنرد مالسا رکیبع نولوا ان ریبکر ج هد یسقاسیا

 رانلک هرکص بوليرو هلی یراف رش ما هنبرللوق وبق نانلوب دوجوم نماعنآ |
 هلا نعش د لوق نالا شش هدنما كنج ندیس لوا / ریدل وا مورح ندماعذا

 شا ندند یادسعا بوک ندرس مهو /یدلیا شاوص رغاو خار هدغآ كنج |

eیتلحرخ مارد یکدر و هاشم دع یمالو» یهاشداب ماعذا هرانروتک  

 س

 اک اخ ند / رابدردن ود هنایص هبعرلم یدرن و كنج نلوا یرادقم ۱3

 ناظاس ندنفیدلوا هلب وب و رایدلوا حص یرورضلاب بویمهدیا مخ# نی روباط
 هاشداپ / یدلیا ترشابم هنعفدو عفر كنسهشاط لوق پولک هتربغ ناخ ناف

 هاشداب تدوع زاد ٍ بولوا میت مدع دلرواط یروص توادعهدننییام لوف هلبا

 ندناکر و نابکس ندک ارتا هلیکیرح كنساغا هداعسلارادو كند فا رع هحاوخ

 فسو یک سا ندنرایح هطاا یارس یکس|/بوشود دنساوه قمزاب یدنج

 یجهطلاب روک ذم رایدردنوک ود هعج هرخذ هبلح مث ییهطلاب ر | هدنمان

 ردشملوا تکرح رادقمرب نیکشیوس وید ردلوغشم هغ.زا نابکس هدبناج لوا هسیا
 نابکس بو ریت نیلوق وبق بولوا دراو راما هرلیکبرلکب هجن ادعام ندنوو

 رادرخ یسهشاط لوق ند غیدنلوا شرابس هةعبرا بناوجو فارطا وید را هزاب
 لتق یرلنالوا لیلد بوریدتا عن ندراکوب یهاشداپ هلا مظع تج بولوا

 لوا را دق چ هنامرق ندننا دیم ت4ل | مظعتیعج مالسا رکاسعنوچم اك ەردتا
 هنا دیم تا بوی راقهتس هش اط ءابسو یرهکیر عن ندنرول هاب قلا كنالگهدارا

 او یرض+ نال یوغود دین وا رک / یدلو هناور یو

 هداز یحاح یشاب شواچ نکیا ردیک هلا ولغو تیعج بوروس یرانالوا هدنغلقا
 یا تس تک نط تا چہ

40 



 ss e 6 ٤ نرم لوطا توبوا هن کم ا ۳ ید ه اشداب

 | هبعک بون دبا ےعدت یعامرف یتسهفاط هاسو یر هکیو یتهزاب یدنج بوراو زا

 || هداعساا راد هدصوصخ و /یدبا شلنا ررقم س هی لوطا اا
 كنیدنتا رج هجاوخ ندیا میلعت یک ها اا بودا تاو

 <e ر را لقن ندراندبا تب ور یک یو بش هرکی

 روهش هلکعد شابهرف هنیفلو نجرلادبع هات هکیدبا 8 ت ہد هبعک یشادنرف

 2 ناطلس ی یشادنرفق یتساضق هبعک مدقلیرب یدنفا هجاوخ ید

 لوصح نالوا هدنا یدبا شمربونلآ بودا اجر
 ا کم فو سن ااضف

 رود هک صوصخ ضب ی ا هرف یردارب e هکم فد رش وا

OR e E 29 2س بوش 1  

 هاش دا ]اب رود دو و یدبا شل | هباغا ناعلس e جد

 رپ یاب یجناتسوب ید 1 هکلئا ودع هلا یسهقاط لوق

 ۱۳ سا صوصخ و ید | ید

 3 دا ۱ بولو هرز | تم وصح هلا اعا یساغا یر جا زو ءھط
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 تا یمهلج كنمزاوا رفسو یدنا شوا نامرف قوا هببأ هنجاقرپ ندرلیشاب

 ۰# همعط یک ا بوروشوا جاق هراسک اخ نشد هلا راتفر ابص رانات/نالوا هک

 *هزاوا هکر دشا ریک و راد هم رهر تودا رسا ن راهو رتو غب فده و ریش ]| ۱

 بولوط هلبایربهتشک ك هغد یداو لوا بوشالوا هرس خ رج هزاورد ریکت ||
 ثعاب هنصالخ هلتءالس كمالسا لها نانلو هدن)/بونود هنیفلقا زوو ا

 اتش لصف هدعب ردرلشف وا تیامرهلبا رناسحاو تعلخ ندیهاشداب فرط نغلوا |ا

 ناعا لها ناراب تژک هيا رونلکا بولیروط ید رکا بوشپربا امرس نامزو

 و راوط ۳ الصا تولوا نو رب نددح ترسیع هدنف .تدوعو نوز نیرلپ الا

 نیکلیا مادقا هعجارمو مالعاو ضرع تاذلاب هقافا هاشداب قالفا اح بود
 راک اخ نشد هدماجنا هدنخرف ماع لوا هچرک یدنلوا مارخ هنفرطلوبناتسابوقلاق ||

 | ربشعث فلع یک هدکوا نویامه قاتوا تولوا کز ةت یەک ندن بسا

 لباقیریضس رواطو دواو نکلو رابدل وا ریعسلخا د تولوا لاا هرالف ىسەچنو

 هاشداب ءان اک | یدملوا بیصن لاما لوصح ندنرللامها لرکسع تویلوا نکو

 تفلا هدنراقداوا لصاو هلوباتما بولوا فارصإ ندرکسع كواص را ۷
 ةنطاسلاراد ءان اک | بولوا زوکمم ملا ہدنراف رش بلق زو رزور بویلوا لصاح

 تعزع/هنسادوس كمك همارطاتس هاک و مالسلاراد ماش هاکرمزوا لو

 دارت بولوا دنما 1 ندنافتلا الا وا ۳ هاشداب و درع ندتعاطا نا تولوا

 ہن لاح تھا بورتسوک عانسا ندقک هلب هلا هاش داب و عاجا هرز وا لالصا

 ۰یلاعت هللااشنا ردقج هنلوا مالعا لیصفتلا ىلع ینیدل وا رم

 ه6 ناخ نام ناطاس موحرم هب رغ لاوحا ٌةعقو رک ذ وف

 زووا كي لسو هلع یلاصت ها ىلص كنهیهلآ لضفا ىلع هوب ترجه

 هاپس و یر: یدیا هبنثرابچ مو ینوکح یک .كنبجر ی را ر

 یدنابق راوشراچ بویروب هنتم رهطوا هدنناب هناي“ بولوا عج حابصلایلع
 ندنا یدا رازلتب نیک ودیا هن لاوسحا سک ره بو ابق نیراناکد قوس لها عومج

 نودا تعج هدنن أدم تا هدند رف رهط وا یک یرهکیو هایس ندا ترعج هرو

 هزاسح رفس ناخ ناف ناطدس هکیدا و یراتروشم ربدلوا لوک 4هرواشم
 یو نوحا قم راتیجرادکسا نراداظننو 1 قات وا ںودیاررقم یتلوا ناور



  هناور هب هتوا ندناو ریدروی لوزن هدنشاب یریوکح بو تاذلاب هجندرا
 / . هداضفلا عساو یا رک رب هدنسهلباقم نیتوخ نو ید ی : وص هلزوط بولوا

 | «هلاقو هل اتهام رانا دو رادان ید یروا ر ات نشد رایدنوف

 1 2 e ا نا و ِ ڈو دع ا رار /یدا ا

 ۱ ۳ 7 یوم هد یر واط شد ا راک

 اەجاوخريبدتۇ- و یدیازا مزالقلوا ینالم نعشد هلیارکسع در بوی اق قاب

 / ۰ رد سد واق هوامش نشد بورک هروناط 9 قازق كنساغا هداعسا اراد

  یدالواشه وامادقا رکا هشیورو نیدک قاقازف یدلوا عقا ,ندنسهر دا ربخأت

 34 ۳ یا قازف یدا ررقم یمازما كنسياك مابل ن .مشد نالوا هدرو اط

 :راتدلوا لخاد هنحما یرارواطولصاو یاقشاب نیعالم نالوا هدنراهاکتیعجو

 ۳ وااو برع و بولوا هدابز یزنوت .تلبعالم ءرکص
 ا اقا رفظ کی اشاب دم شاتهرق ند.دو مدقا ندنو هک اص وصخ یدلوا

 . مظعا ریزو یرتوا ندنراکدلیا فوخ ود هلوا مظعا رزو داش یک یکیدلک

 1 ونا مادنا هنس رک هليا شیوروب هروباط بوب رب و نامانارب انس نانو

 کج ندلجا یکدع | ماها هدادما هل ا را بقعرد
 روقروق یزوک هلکسع هرکصذدنا یدلوا دیماان ندندوجو لاعو دېش

 | هر قوب رایدلوا روباط لخادو عطقام بویلسیا یدرا | هیفدلواشوزو

 ۷ | قعلو | رسید ماز ما هتیعرام نوتلوا مات راظتا هلا ماو نود ا مابا ےھت

 3 ودا نیس هلوارف هندن اح هنوا كیوص نودا لزع یاشا نیسح هجرک |

 ۱ وررب نيغما لوا یربدن جد فا نکل راد دليا مظعا رزو یاشاب روالد هدر

 روهشم رج نالوا یراح هدننیام یرادعلق نتوخو ههناق هدزودنا تبارع

 1 ریو لوا يالتا کیچ نالوا شوق هدمرفلد یاحرب بيرق هنرانک

 3 | یروک دم رزو بوصاب ق قارف ییاشاب نیسح قباس م ظعاردصنال وا یوم ام
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 ا ر تور

 مدا هت هب هطلخ و هرادخسا ندرزوا زس دنفس بولوا دم دن ۲
 یدرولوا نامداش مظع مدا نالا نا ار نبودن البتسا رلغو یے وردشمک |

 اف بوت یزاتوپ رادکسا هبا رع داما بباهاخو یالغو دین اک
 رع دانا یارب -یدیشلوا هلبوب هلکفک وت یخد نالوا رضاح بولاق ندا

 ع

 هحاس ز e ید وط زک د قا هدزو وا كم هرادکت سا یدل وا لو ( جرات (

 هندی اس * لالف و رهم و تک دوران را 5. هچرک (رکید)یسیرروک تردق

۶ 
 ا یدایا یرحم یدد# هلاع هدزوتوا كي اما هل روج یدروس#اطع شا اغلا

 ا
 4 نوح “هوزع لیصف د ¢

 نانء مزع هن رفس نتوخ ناخ ناغع ناطلس نالوا نامزو نمز هاشداب نوح |

 ینا” رفس هل اشفا مرک یاهشانسج ناونع فضا
 ۰ زو وا كم یدل روت هدراکس .E نودر ک مایخ بوروک

 یارس هلا ماح رفت رصذ رکن مااا هاشداب وو خکی ؛ا نوا كس

 ناک هوک هر کوا رلب الا حوف حوف یلاثم اب رد حوم بوئیح ندنرلازفا تحار

 تولوا هناور هوبا یهو رک هلا هوکش تبیهو بویرو هلی هبا رالیف

 عفشت یترصن قالطالا ىلع ےکح ترصح ST ماظع "یلاوم اموع

 ادح ندالا بودیک هلب هڪ راو هعفاط) نوو قات وا ناک افق یب اکو

 هرې كلف هلا اکب عاونا و ادا كنابلک لا /با ادص عفر ادکو یابرابوبلوا
 ادا یعادو ےسا یم هرکص ندنرلوبصو هق.طننودرک قاتنوا ریدردشب را

 تعجام هلو اسا تو الم 5 قافا ناو هدنک وا قاطذنود رک قانو ا بودا

 لوزا هلرنمرب ا عجار ر نوڪ ره رگناهج هاشداپ رايدليا
 هب ه ردا ةي نالوا هنعلا و رصتلاراد هدن وک یحنوا تواو رودص هماتمر و

 رایدروپ لوخد هاطن نودرک قاتوا نالوا بوصنم هنسهووا یارسو لوصو
 بولیروک یراتاکز كناباعر نالک ندفانک أ فارطا تونلکا نوک جاقرب هدهن ردا

 یهاشداب نامرف هرکصندکدشبربا رفس تامحم و رکی رفظ رکسع نالک ندوریک

 هدنس هرصق ناسا لردبا لحا رم یطو لزانم مسطف بوتلوا هجوت هرزوا

 لاها روصن رکسع ندروصهب رج نانلوا ان هدنرزوا هنوط بولوا قارو وا

 لرکسعهلبا لابفاو تلود هرکص ندنانودا تقوت هحداروبع هلا لاعبو لاجو

i 



 ین

 ا رادلام بودا فرص ینیرودقم هدنکر ادت فراصمو بجاوم یدایا

 3 د داماد نالوا روکذم هدالاب یتح بولا نب رللام بوشالود هلقبرط رب ینیرپ ره
 ۱ . كشاب ایر ودنا لاسرا نسادضتکر ایج وبق هرک شب هدنوکر ی ندننطلس فرط هیاشاپ
 ۱ عناق ید هلکنا بولا نیتسیرولف هغلابم هلک ٤د هدتېلا كلام نال وا/ب ولطم ابو

 3 ۱ بورافیچ هلا لاجعتسا لاک بودیا یسیکب راکب بلح ندب رع راید بوسیلوا

 نکا ردیک بوشا یداوو هوک و ارعع هليا هودناو مغوب جد لوا/یدردنوک
E VIمبنای ضزاوع ید هدنا بول وا لخاد هبلح بوراو لاحیو  

 اشا ود بلح یربغ ندهرک یکیا ندنجوا هب وک تارودکو

 4  یسدنفا ناودو یسادفتک نونابتیچ چ هعاعط جد هددیعس دبع یتح نوسهدنا

 | كنافنص ج ر زولوا هلجاب بولیق ماعو صاوخ قاغناو ماع مامط لذ
 "| لاقتا هترخالا راد هلا لازال ج تدازا رخا بوک هلا تلهتسخ یتاقوا کا

 || اش هدنراوج یسه واز رکب وا حس ت ح راخ هدایهش بلح روس یدلیا

 3 نالوا یراهجوز یسهکرت هرزوا یسایاصو ودنک بونلوا نفد هدنسهبرت یکیدتا
 || ھەر هلا رقت دنه هناعع ناطلس هسا اشاب ر ىلع یدنلوا لاصبا هناطلس

 ِ : رع هجاوخو حرط نکیا برقم ر ردو قاغا قطصم یسافا هداعسلاراد هکیدراو

 ۲ خادم هروما دعب نمو جارخا ندلویاتسا هلیسادب رارضح ضعب یبیدنفا
 9 نامرف ود نوستیک هدبک بویعتراق هبالع "هلسلسو

 اوما لع ںوک هرادکیشا جد هحاوخو هرصم اغا ی

 ۱۳۳ ا نمد كاا لع ندرملاط توق نکا ردیحح
 || نفلوا دم یارطضا یخ ندنارحم شاط تولوا دنشه یطم هناثم

 حورتماج ممالا رخا/بولوا لاقحالا مک لوبفو لاج لاح ء>الع

 هلا یرما ( كر ىلا یعجرا ) یراهنئمطم سفن و ناریط ندندب حر یرلحوتفرپ

 شاپ نیسح ناقرچ ندقلیشاب یجناتسوب هنبرب كنا یداوا ناید ثالم راوج لصاو
 ۱ ینلرا یرک تلکو تئارو نیزک ردص و بوا وا یمظع ترازو نیشن دنسم
 یردارپ لدیأتاب هاشداپ هلبا یماتفا كنبدلا لاک یرکسعیضاق لیامور مدغم ندنا
 ردکم لاوحا یراکدتبا دیش هانکو مرج ی یدج ناطلس دیعس هدازهش نالوا

۱ ۹ 

 جیلخ هکیداوا اتش تدش هلهجو رب داملا بیج لاسو بونلوا لاهتسشا و"



 هلاب و تاکتراو هلاوما تعاضا بلوا ES یرصت مدع نامزو تو وا دتا

 هفرصت هرب بونلوا علخ لاح یا ىلع نىغلوا یداب هد روهظ اف هدنو یداب

 ۰ تاتفنا و تهد یر توا ا نال ا ل و ر

 رد اف e e لب 0 : ہن نالوا ناکا زس و ۹ ی 3 0

 یراتنطلس تدم كن ؤط ناطلسو رایدلبا سو نماد وسا تعب سا 8
 . رد وک-ترد یآ جوا ۱۳3

 ناح نامع A سولح لنصف ر ۲ ۳ ۰

 و a. a 2 كس رات راترمصح 0 ِ ناطلس ۳

 ششح رارکش E لوق نغلوا لماع هلا ردو لماک لقع هلا راشم یدا وا

 نکل یدّریس وک راتا دا ے ےن OE E طدرو كلام طبص بودا ماعنا ییرءفر و

 ندکد لیا مضءارزو هنر اشاپ لیلخ هرزوا یتیدنلوا رکذ هدالب ییاشاپدم داماد | ۰"
 هلبا رببدت وس هدنیصن نطصم ناطلس ییاشاب دمع لصفنم ندقلهامقماف هرکص

 ندلوم اتسا تولز و لکیر کب ساوس دو کیدنا اعیاض یهرثک لاوماولکدو

 راک الانیب تولوا رطاتلا سمکنم ید دی یدنفادعسا 1 وا یتفو یدلیا حارخا

 بول وا ناهج رومثم هلا یان تالهجاوخیدنفارع نالوا یرهجاوخ راغصلاو

 اکا یتیروما تلودو نند ریاسو ینسهلسلس الع هلج و نامرف ینیدقت هن رزوآ یتفم
 / هباغا لالب ةيفخو یدلاص هپ هروماعیج هجاوخ ابولواناتبلاب راشم هلا ضیوفت

 یدلیا رارق هرزوابولساوب ملاع لاوحا راکزور هج بوریدلا راتوشررازه رازه
 هاشداب تولک هلن نوامه یاب ود اشاب ر یی ىب ا نالوا نادوبق ه رکص ندنا

 داماد نالوا مظعا ریزو تورو لا هدازو لم هغلابم هنشخر نود رک شم

 راس رک او رربسا یکیدروتک هلا نواه یاغنود نوت بودا دسج اشاب دم
 هسنارف نالوا هرزوا هطاصم هلبا تداعس ةناتسا نویغلا ندیرح نکند مانغ

 هلبا كیرحت ځد یرنسویلاب و بودا ضرعو مزاج هنغیدنلا ندنرانمشد كیدنو و
 هاشداب یودبافرص لامهکرودقم جد اشاب یلع نیک اك: رشت هبودنک هداوعد

 یدل وا ما روهج ردمو مظعا رزو نیکمرتسوک لاما تس هغلابم ههاحل ام هانم ا6

 یعس کم دن رک لاو و راکش ۰ هغلابم هبالعا رب زس هبات هدنشاب هتفه ره 2
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 ۱ دوف هنلحم سو هيلع ىلاعت هللا لص ( هلا لوسر ) دصس یک ینیداوا لصاو

 | بییطت یرابلق هلا مسن هنسسارفف نیمرح بودا فیعضت یروذن و تاقدصو
 || ههرصندیک هنسرهو ردشلوا هرزوا دایدزا ندداتعم یراتشیعم ببس نیغلوا

 Ces .ردشلو قرت هلضف ندقباس بولسا بوناوا را هيم ید
 تب رو هتنطاس رب رس هرکصند ی طصم ناطلس یس وع ناخ ناشعناطاس یرهدازمش

 ۱۳ 6 وراو د رغم ناوخت هلبارثا رفظ رکسع تاذلاب بولوا هاشداب
 هددصک لوا هرکصندنا بونلوا علخ هلبارکسع.موجه بویمهدیا حازتما هلا 1
 هدنامز یکیدتک هنن رفس ناوطخ ناثع ناطاس ناخ دح ناطلس راشابا دیهش

 رس دارم ناطاس یدلیا دیعس هرخالاو اندلا فو دیش ببسالب یہا یوم

 ردیسولج حران ( هاشداب یدلوا عیار دارم ناطلس ) یدلیا سولج هتنطاس

 ناطلس نایلس ناطلس و دیزباب ناطلس د و رونلوا رک ذ هدیغاشا یلیصفت
 نیدسفم صعب ببسالب ید یتسیکیا هدک دلیا تدوع بودبا حم یناور دارم
 رازک ددم یه ( جرات ) ردشعا قالا هنمهرمز ادمش بودیا لتت هلیساوغا

 ناطلس هدازمش ردشلوا عقاو ځرات هنرالتت * یاو یدیوف لک یکیا ندتل ود
 لآ مز ادهش هدعب بولوا هاشداب تدم رب بوچک هتنطلس رس ھارا
 ردنارود هاشداب الاح هکیدلبا سولج ناخ دمج ناطلس یدیعس دشراو بوئلوا

 اواو هلام هل ادا

 ۱ 4 ناخ نطصم ناطلس سولج لیصقت
 یدلیاتلحر هناجر تجر راوج هليا لاعتم ی تدارا ناخ دج ا ناطاس نوچ

 رسد با العلا سر یأر نطصم ناطلس ناکدازمش رک ۱ نالوا یرخادعس ردارب

 هدامستخ نوک یسنربا كسهصک یتافو ؛لدجا ناطلس بولیروک ازم هتنطلس

 ن قطصم ناطادس رایدلیا تعب سان هلجو ناکرا و نایعا رونلوا سالجا هتح
 یا ییرکی هدنرلکدتا سولج هتداعس تنطلس ررس بولوا فلاسأر یراتدالو

 | لوط كسبح نامز اکو بولوا هرزوا تفخ یلقع رادق رب نکلو رلیدبا هدنشاب

 | دولوا لئام هفرصق برم الماکو بولک هنشاب یلقع كردیک ردشلوا تلع یتدم
 ۱  یدتفا دعسایتف» هدنابوب ید هلبالضافا راس تونلوا دیقت هلا ابطا حالعوید هلوا
 | یسهدلاو بولیرو یرلیقرت و شش كنسهشاط لوقو رلیدل وا لماع هلبا یلوق
 ینونج هکدتک نکل یدنلوا هللادابع لاصم هراداو بونلوادالبطرض هلایریبدت
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  Eهلا لاعتم ی تدارایخد یدنفانسح یلدع جش نالوا حصانو ظءاو یش |
 " | زو زوقط یرلغشمش تدالو كن راترضح ناخ دجا ناطلس رایدلیا لاهتا هترخا :

 هسولام تداعس تو . یدا یشغاوا لقت هدالاب بدلوا و دنس هنس رک نا

 . دلع هللا هجر ردهنس کس کک 1

  ةسورح بولوا ادخ یاضر بلاط ندهلج و ردقو تان هن رتانسحو تا رخ ||

 دادتمالا عیدب یانیر یلاثم هک ردشلبا انب اتمه یب دیعمو العا عماحرب هد هبنیطنطسق |

 نلثم ماع ناسدنمم “دید هدک اخ هصرع ینعا هدک الفا تح یدادتشالا میضوو

 ۱۲ ۳:۷ ی I SE E EO فر و سد ته ی رد اد
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 | یر رخ تد ٠و بولوا س ترد نوا یرلتنطلس تلم هحر دقت ول تولوا

 رد لکد شقشا مدا نی یاشا كارد شوک یاتمه ین ساس ها وار
 امناهج ةفرش تلا نوا هدنسالاب هکالعم "هرانم ددع یتلا اص وصخ هدنسالاو ماب

 ۱ . ردشلوا نب نم هلا
 رامداخ هرمدا ناک هلت زامن ادا هدقدلوا مامت موق رم عماح هکر ونلوا تیاکح

 رضاح نوعا ةالص ءادا ندیهاشداب فرط یرایبست ناح ص ولع هدنحا ریاامتسب

 بودا هزوا هرزوا یران و یرالاقشپ هرزوا قوا ناسحا هنینمؤم نالوا
 بودا عضو هش رزوا یرازد هنادرر هنیلسم تعاج نارووا هدرانص

 را ردآ لش ود /ردرلشمر دشا وا/ میس كيلق هدفدلاق میس ناج ص

 نوعا نیمزنح نیمرح یارەف یر ندنراتانسحو تاربخ هلجو ۰یوارلا لعةدهعلا

 هکر درلشلنا نيبعت هتیشدر تودنا فقو ییوک هراب كب جاقر هدرصم "هرهاق

 یراماسملا هام داف دنامو یمات ردن م کب عفانم
 یمان یسهمبرا رادج كق رش ت هداهمظع و هللااهنرش هدهمرکم کم ردلصاو

 یلاقحا مادهنا رهدیک هسزفلوا ماقها ةلاح هماکحاو ریست ب واش واقررادقهرب

 لاسرا تورداب قاشوفر ندصلاخ رد نغلوا ناباع تروصو بوليرو

 نووط دش مک یسدعب را رادج نوداشوف هاکنا قیرش تاب هک رای دیا

 سدنهم داتسا یرلکد ردنوکو هیلوا یلاقحا قلوا مدعم یرشاط ضعبو مدمم

 لاما قماشواق یریربو قاعوت یشاطرب الصا هک رایدناشوت هلهجو رب رارامتمو
 ندضیا هرم. رح عقاو هدهررکم ثایغانک اس ىلع هدهرونم ةن دمو یدلاق

 هرونم ندم رلیدردنوک بوبوت هب هنیفس بوریدپاب رتع» رېنمر صوص یراودنک
unig 



 مپ ۹ او عاب و تشک راذک رم هت هجن بویلوا یلاخ ۳

 ر نشا لاوحالا تتح لاس لوا نکیا نکفم هدنرورس یارتسو نک اس هداوماتسا

 | البتسا هنسهعلق بونیس هاک ان بوقیچ ههایس رح هلا قافتا یرهقباش یتآ یتازق
 | هناخ بولوا لزا هرهش طسوو لخاد هاورد هلا التسا بوشا یتسورابو روو

 ییهروزمهدلب بویلباقارها یزد كلاود و لاج ك هصنوقارحاییروصقو

 ۱ | هنلکش ناباب رب بویموق ناشن و مان ندنراع بوروا تراسخ شت آو تراغ

 زا نداشاب حوصن هدقدلوا لابقااب هاشامش ع وع لالمرپ لاوحا و ردرلشمرد ود
 | یرابطغ شت كلاثلا دع هاشداپ كحمدیالامها هد ها عقاو نایب هدنلحم و لاوس

 1 روفس رزو یماعا هداع-لاراد هلا هد زهجاوخ یتفم هدانآ و بولوا لاءتشا |

  نفلوا نیکسم هد اح رطخ یر ره بویلوا نیما ندشوسف ورکم كن رق تداعس

 3 .قالطا ندنابج دیق هلکمردشنا لتق قافتا اب زو لوا بویایا قافو قافتا
 | هرکص ندقدلوا ماتم فصا ربزو اشاب دم یراداماد رکید نالک ندرصم رایدلیا
 هنس لوا قح ریدقت بواوا هاور هنیرفس ناور بولوا مالسا رکسع رادرس
 او هلا لاعتملا س تدارا هدلاحو یدلوارسیم ىرەت هلغمالوا ردقم یصق

 : ایا یردارب یمدخ اتفا نکعا لاقسا هرحا ندایو ضرم یدنفا دم هداز

 ّ رلیدلیا لاصیا هبودنک یتیرمعا هدرمهمش یکسا نکرولک ند هبعک بوایری و هب یدنفا

 ۳۳ ار اه لل رزرو هدج یدلیا ترشابغ هنسدخ بوک
 ِ ۲ هنګا ناربا كلم ںودیک هلک ر ادت رفس هلرب ترادص عاخ و ترازو رمم بولوا

 | هنراشا داماد ورک یدنلوا لید ید لوا هلسفلوا لیوحت هتعجر ندم رک

 | مظعاريزوو رادرس اشالبلخ مدة. ندنوب اما یدلوا یمظعترادص یارا دنسم
 جاو جازم هتسخ هداز ی فا نالو مانهئات د دک همجح رابد بولوا
 ۲ | قوص نالک ندشدو دوجوم هدماحا هردس “دنس رارکت یفلوا جالع
 e . نکرروک ماردلایلع یمانا خاصم بوک هماق. لوا اشاب

 زا ۱۳ نا قطصم ناطلس سولجو ناح دجا ناطلس تافو و
 | یللاوالتبمهنض رم ههنپ ربشناخ دج ا ناطاس نالوا مالساهاشداب هی مالعلا تلم تمکح

 كس دعقا |یذیسهنسفلا ونیرمشع و تسكن هب وب ترج بولواانع و جم رریسا نوک
 ییدا ان یدلیا لاحرا هاش لرم و لاقتا ندانف رادوب ینوک یصجوا یمرکی
 نط صم هحوف هدلاحو و یدال وا نفد ءدنراهبرت عقاو هدنن رد فر رش عماح

۱ 



 دف

۱ ِ ۰ 1 3 E رک TST 

  U a E E OO Eرک ا ی را کت  OT GPا  hg a E E OS NV BEYیه ۱۷

0 
 7 ۵ اس کک ا

  Se N IRD Ta: Eون ۱

9 ۱۳ RCO PRE . SEEN O E RR STE Tg NI N POT OEY. 

 و e ییردوجو نەرخ هلا رابشتا لش بودا اب ندهلج

 و ها کین

 . یدنلوا لتق بولیروتک هلا تلاقسا اشاب فسو لالج هداننا و ردشلوا

 ساساعضو ینوکی حنزکس تالاوشبوللوا عورشهعاج یکیهدنجر زکسنوا كم ||
 دنعو شاعمد شابل رف اشا دا رم شفا رادرسو مظءاردص هد هروب نم ةنسو یدنلف

 مدعنم هه رط هب یرا.غاب ی مز هلهجو هن ییلغوا دالوساح تولوا ناور

 ولع: كسانا هلج یکیدنا ترصن و تصرف دمت و تلمو ثالم دی دح بودا ۱

 تافو یارک یزاغ نالوا ناخ راتات هدانناو «ردیموهشم كناسانش لئاضف نایعاو
 یزاع اشاب ظفاح هلا هداز هجاوخ بودا طبض یغنلناخ یلوصف لغوا بودا

 نالوا سوبح هدراصح یکی بویه رو اض ر هوا ابا قلناخالاح هدنلغوایارک
 یضار هلوق لوا د دج ا ناطاس رایدلبا املا هدجا ناطلس نلرو ها
 لصالایفم نکل رایدایا لاسرا و بصن یناخ یارک تمالس هدلاحو یدلوالئاقو

 هنلوق هداز یچکمنا هلغلوا بهاز هباشا هدنلغوا یارک یزاغ یدنفا هلا عنص

 نمددیا طرض بوراو ندارو بولوا لافولیفو هلیح قوج هدیابو نیغغادلا
 : هلکلک یربخ یکیدلبا طبض یک یفیدراو یارک تمالس هلی ادخ تبلخ یدناص
 رایدریو هیدنفا دڅ هداز هجاوخ ییاوتف بولوا لوزع» یدننا هللا عاص الوم

 “فم هدنرمصع اشاب دارم یدلوا ادج ندراهداز هجاوخ اوتف تصنم هرکص

 قدءاج ندم قوچ بولکب وراو هذیرش ےح الوزعم یدنفا هل منص قباس
 عماج یدنک هکی دجسم كب ماسح یدلیاتافو هليا مومن نامرح بولوا مو هلا
 ۰ ردنوفدم هدنا یدبا شلتا

 4 اشاب حوت نواه رم ندرک هیجوتو اشاب دارم یظعاردص تافو

 یدلوا لاتفو لادجو كنج هجا هلا مثح جج یرکسع مچ فئاوط هدهیناث هنس

 هد هنس لوا بویلوا تام رفظ تأرم رکهولج تاحوتف روس ولشاب وللب نکل
 نواه رهم نکا تافو هلةح تدارا ید تاوصا وطسرا رزو هبلا یموم

 لاس لوا اشفا مراکم یاشاب حوصن اشک كلام .ارزو هدیزک نورقم تنی متاح و"

 هاشداب و نیشن ردص بواک هلاثم هردس دس هلبا لاعتلا كل« نوع هدلاف حرف

 هش رافرط هنردا یلاوتلا ىلع شیق یکیا بولوا نرد هن راترضح هان
Euan ۰ 2 سس ۱ 



َ رد قف ییدنفا دم یرک | ردار نکیا
 ۲ تودآ یا شات 

 وروک پمان ید قطصم هن رد ص 4 e هظحالم ِ ِِ

 و لابا و ےک ر یتاب یاو

 ۳ N اش هیاشاب ظفاخو ا E ندنعشد اش لیلخ
 م

 ۱ 3 1 1 اشاب دارع اهظع ترا دص هح وت و شات , سورد م ظعار زو لتف 9

 | نانا ۰ نا یادم و

 لظ و دافو هنتف یدلوا زمهدیا داقعا هودنک نوکروا د یر طح

 4 وک رب نیغلوا فرا ها یک هنسهدساف ین ضارغا و فقاو جد ه.نداد

 ۱ ناشاب : شيورد بودا توعد N نودر ک صق یان الا تم هل یعهجاوخ

 روا ا هر ا ی )۱ _عقا و لاوحا رام هر طم عرش و یلاوحا

 9 3 قلخ هم ۳ نالا نیکلک رد هرز نوا نر نت هدلحم شد الم
 ۳ یدلوب بسانم یاج «دنسپداو منمج بول وا صالخ ندنلظ و ندنرش
 مظعارزو اشا دارم نالوا ددارغاب داهطاراد هل. ساقل |نامز *یتفمو ناه جة جاوخ

 اب یرفس مزاول نوک چاق رب بواک هلود رد ردشلوا ما لاوحا روما ردم و
 ۳ ۱ نت یداروب نیعت هنعفد رال الج نالوا هداش با هرکص ندکدروک

 : لاک بودا تسکش نب راسایر یوزاب هلتسایس تسد كناباب یب هل مزو

 1 | ةي یزک | كن رب دو ریغص و كنن ریثحو ريما فذص ما کوش

 یبا كلام دف هلبا كاسات غبت نطند یدلصا ندنزاغوب ها هک



 مالسا رکسع هتکلم هظفاح یراب یرولیروک بسانم كلردنود دا |

 ناقبح ندنلیشاب یحاتسو نوعا هظفاحم هدکدید یزلردنو ےس ماحا فظ ||
 واسه یودراو نوسک ۱ اشک نوک ایفا رادقم ر اشا داهرف ۱

 ندا اضتقا هی | هنس بولوا نادوبق اشاب لیلخ هنس و و نوسروتک هلی 3

 یشارتشا هربخذ اب یدنفا هللا عنص هب  راشمروب ود نوسنلوا لع هلا ۱

 كرادت ندهر ردق و هن زخ هدکدد یزلر و ندهن زخ جا الاح نوا

 هسلروس تانغ رادقمر لندن سەن زح سصم یراب هدفدروس ود مهر و تودا

 یراراس هدکدید رولیریو هجندنا ردزمنلجرخ بیج مز یمههنزخرصم هدکدید |
 ناخ ناهلس ناطاس زکدج موحرم بوبمروط یدنفا هللا عنص هن بولوا توهم |

 هد هاخ برص ی یا وا شوک و نوتلا نالوا هدن و امه یار ناوضراو هج رلا هلع

 سوصم هک ف کف ردشلیا فرص هننامهم یرفسندو توردا هاو نوتلا

 هلا نامز لوا نسرروط توتیعهدنا مش یعالک مب نس ہدکص لب د یمهد زج

 هلن راکدید رداکد قیاطم اح 9 یلاوحا ارو لوا و قفاوم هس رر نامزو

 نوکچوا رلیدلغاد هنب راماقم بوقلاق یسهلج قو لاح هلاقم ربثأت هکر رروک |
 مظعارزو اش شبورد نکرونلوا مادقاهکفک هرفس هلبا فح دنمدرد الال مدقم
 هئرش یدیا كناشاب شیورد مادقاوب رایدل وا هرزوا باعحا ندرفس هلج قعلوا
 نکردبا قیقح و ثح هلب و و رد رذکر ک قسلوا مظعا ررف وا او

 هربعلبا نوامه یودرا یدنفا هللانص یدتا دس یاب لوا هدقدلوا هب ودنک

 هظفاحییاشایداهرف هناو د هج رک هلسهعد ردلکد لوقعم یشنود هلوساتسا وشراق

 لها يکيدليا رةلباوسر هنوک هن ځد لوا اما رایدلبا لاسرا هبیلوطانا هلا فات

 . ردشلوا مهفنم ىلأم عن هلا لصف بابو مولعم هرلنالوا كارداو لوقع

 4 نطصم نمایلاوا بصنو یدنفا هللا عنص مانالا یتش لزع
 6# اوف بصنم هیجوت و دش توفو هیات ةعفدب یدنفا ف

 4 هعنار هعفد یدنفا هللا منصب 9

 اشا شیورد هدنکلیوک قسحو تآرح نالوا هدهرواشم و كشدنفا هللا عنص

 روجر وید یدلیا دارم كهردنوک هرفس ینیروضحص# ینوردو یوخدب یرلکد بد
 بودا دارم ید لا یالنم نالوا هداوتف دنسم تویمروط كت تولوا

 رازکسع یضاق یدنفا رزع النمو دعا اال و ندرهداز هحاوخ هحرک | کا
nanan 

RD 



 | یتفو مالسالا میش هرکص ندنزامن هعج ندلجا کودتا تینهم ءاشداب هجاوخ

 ءواص تح بودا تیثبت هدنارس بولک جد یدنفا هللا عنص اال وم مان الا

 .  تبحاصم بولوا هدیفخ ٌدسلج جد راد قم رب ةولصلادعب بولبق هلی یرصع
 ! تبس هلاءاشنا ا هکیدید هب یدنفا هل عنص اشا شیورد هدنراکدا هفیطلو
 راسو یربهر رفظ رفس هدیهاشداب نواه روضح بویلوا یلاع ناوید ردیوک
 : زسهلوا رظان هزروشمو رضاح جد زس ردشلک مزال هرواشم یروهج حلاصم
 | یدنفا هللا نص اتالوم بود هلوا میم قلوا قفوم هربخ رسيا هجور هکر ددا

  ا صف بویلوا یلاع ناوید لاح تقبقح نوک یستربا یدلوا هناور هنب وا بوقلاق
 9 رزو هلجو مالسالا میش و یدنفا هحاوخ هدنروضح هاحلاع هاشداب هدیلاع

 || هدنرلثدروب راظتنا وید رارروب مالک جن ندلحم هن هاشداب بولوا عج ماظع

 || مک تیاغ یرما رفس هدماحنا هدنخرف ماع وب هکر اررویب ماقم رهبس هاشداپ مدنامه
 | نالوا مزال یدلوا ربسع خد قفلو هریخذ همالسا رکسع هک اض وصخ یدلاق

 ۱۳ أ راضح هلو رخت هةتا لس رفس قج هلا هتسو هكردلوا
 نواه یودرا وشراق هرابلبا ولکدوب بویمهروط یدنفا هللا عنص یتفم
 || وریک نکیآ شمروط هدرادکسا نوک ردف و و شلروک فراصم و شیچ
 || هدا شيق و بولیراو كد هبلح يح یراب ردلکد بسانم كمردنود هلوبناتسا

 ۰ | بو لیروک هبنرم لاک همزال تنواعم و نوسنلوا كرادت باخذ بونلوا شيع

 ۱ | هقرغ تلالض قرش راید ودرا هدراما رومظ تقوو هدراثا هتسجخ راہب لوا

 . |[ كنلراو هبلح بوروی هلباقم هانپلاع هاشداب هدکدبد ردکرک قلوا هناور
 اخ و تاوج ىدا هللا عنص ورک ریدروس ود رد یسمهدناف

 . مایق نودرک مایخ نانلوا رک ذ زاوا شمیچ هرب قوب نویامه یودرا هک ردوب
  موحم رولک مزال كلئود وشراق هرابجلبا ورک هن ندماقم نالوا هدرادکسا

 . نکرادن و بوالشق بوراو هبل هليو هدنرفس ناوجخ ناخ نایلس ناطاس
 | ردیسانم هساوا هجهلیوا ځد ابلاح ىدا شک هقرش ورحا هدرام لوا بوروک

 ۱۱ دلع الا یداریو اضر هغلوا هل واو یدلبا اضتقا هحلبوا هدنامز لوا هدک دید
 || ریدد ردراو یسهدنافو تعهنم هلوقم هن كنمالشق هدنا و یساضتقا هن كنسهاراو

 || كلف "هدسمایق هردس مایخ نالوا هدرادکسا وشراق هند یادعا یدنفا هللا عنص
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 ریدروتک بونلکو یرلاغا هس هط وا ورحا نت سه اه ناوبد تولتوط ینابا |

 شارف ریا هلبا شارخ ناج ضم وا بولاق ندنسانتعا ما نامش مدلوا |
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 شیورد ۸ ظ لوا دث نکیا شلوا شاف یودبا هرزوا لاو و لاح یدلوآ ۲ 3
 طخ رب نوک لوا نیکلیا امنا ود ردراشا:ا ضراع هباشحم تکلع هاشداب اب | 9 «

 نیس هجوک هکغات وا نالوا هدرادکسا هلا تو و یضرات ںودراقیج تا ۴ 3

 هذ رالوق كرانراو هتندایعو راتعا و داشگا هن راددابش ابطا یدنلوا نامرف ود ||
 هرک دن هلسحلایبء العار رس هيا الال دنمدرد رخا رایدمروب داقتعاو داف ا
 ندهلج مهاشداب ولتلود نوسا وا نوا یرلحور ز هکیاظع نادا توردزاب 1 0

 رد ربع رک او ردي سافا وہ 4 یس ر ن ال وق زکشدروب داق هداز

 مالسعاو ماہفا ههاشدابو نو روک یلاو- او یمیدلوا هدلاح هن مب رشت وک

 سما هسا لباق قوا لقن هللا هفحم رک | نوسایا نام و ررغت هرزوآ تو

 هدکدریدلب ويد رل وسلا مایخ لقن هلا هفحش بویوق ههفح یب هرزوا یرهیلاع || ِ
 تولک بواد ۳ و دو لاسرا یبماغا و ندل اثم ۵ رس PE AN هرزوا لاح و ۱

 یتدسج هندناح ر ندیناح رب لکد هلا هفح هکیدلو هرزوا لاحر هدکدروگک
 لابخ ر و ترم بوق نک ج ندب فص) لکد رداق هکعا ا

 ندا ضاقت و ما مار a رص ندک در دلی هلا یرع هال عا EEA تورا و شلوا

 ۰ رایدلوا غراف هلجوک
 هک نادوبش ترادص هیحوت واشاب دح الال مظعا رزو تافو #

 1 اشا دمع شرود %

 نوک یکیا تودا سکن یطاما جد زار و داد زم یارطضا ندامج و

 ندانفراد راهنلا یض. دعب سعألا ع واط لق نوک یعجوا بول وا هدنایح

 عماح بو ریدلاق ی یک ناود ناکرا وعو الع و ارزو رایدلیا تلحر هاشراد 1

 مفاو ۵ دنس هبصو ) یراصنا بو و 1( رکص ندن رلث داق ی زام هدد ناطلس

 تدوع ندر س ره رلی داد ا نفد هدش رف یهر اشا دع هح وق نالوا

 نیا هد هار یدا شمارغوآ ههماغ هئاسر اشا شورد لاا ۷

 ندهناسرتو لصاوهنردص كيظعا رزو راد را مست کا نوروتک ییھاش مم



 | لوصو هبدیهات ها اشاب دواد 7 خاص AE تلاتسا هن رابروز

 ِ ۳ یدناوا لاسرا هنفرط هروکنا هلا اشاب ح وصن لوق لوصو

 ۱ وص ردشلربو ناطاس بونلوا توعد ه هنطلسلاراد ور يڪ هرکص ندشکم

 . ۰ یدا وا ماقمع اق اشا سطح بولر و دعاقت هلغلوا رب اشاپ نان

 | یرهکی هود ۲۳ الو رد تولوا لاو هدنآ لزا یبدزم صف نوش مپ
 1 لا ناوتو بات لذ هلغلوا نامز عی بولو هدنشادنرف یت رط یغلافا

 || ندهیلع فرط یتح یدلوا نابامن یتبج هدا زو ترغ لج هدقلا ینوغتسا 2-1

 ۱ 1 ملا اد تمح ۰ ردشلوا ناتبج روهشم یفنید_لوا لقتسف
 | هدس یربخ یکیدلیارارف بوغارب هشابلزق هیلکلاب یتوبامه یودرا هدنرفس قرش
 ۱ ۱۶۱ یاوآ زادرس نالوا ريم بحاص هدرفم ق رش هتبلا هاذعشالوا هلاثم هردس
 ۲۱ ا یدلروب رامشا ىنعم وب لا نویامه طخ هناشاب دع الال ود ردشللا
 E . یدلو لوصو هلوبنانما هدنسدعقلایذ ترد نوا كب بوقلاق نددارغلب هدنامز

 | نکیا ناسحا قسم بونلوا رلتباعر هموسرم یاغا هدنراکدلک هللا موقر یاغا
 . | بلح بوراقیچندقلاغا یموقرمیاغا اشاحنیدیب لوا اشابشیورد نالوانادوبق

 4 . یرهکی ندقلروخا ری ییافنیسح بقلم 4 |لوپرام هنر بوریدلاق هنکلیکبراکب
 . | نوغتسا كنیردار یجفنرطاشاپد الال نالوا ظعا یزوهکد نچره یدریدتبایساغا
 . | بودا ضرع هشراترضح تلزم نایلس هاشداب نیفیدلوا یداب و ثعاب هنعق
 | بودیااجر یسلربو یکلیکبرلکب یلیامور دوخایو بودیا تنم تباق یتسفلوا اقا
 | لوا دیشج ندنسهرمز یلالج هدفدارغوا هبدنطا نک ر دیک هباحرخا یدلواهراچ

 || بوغا افتکا هلا داف وب اشاب شی ورد موقرم یدلیا دیهش هلی ر یدنم درد
 | شلوارک عرس هفرشرایداشاب حوصتبودیا هرواشمهلبا ضرع هیلاراشممظعاریزو

 ا قرش اشا دجالال نالوا مظعاربزو بویمریو اضرموقرم نادوبقنکیا
 8 هاوخ بودرایح نورتم تداعس نواه طخ هدناب لواو بوریدشآ نییعت رادرم

 ا هلاسا نردد با الال دنمدرد یدراقیج هتسارخ رادکسایناتوا هاوخان
 اشاب حوصن هددنسو هقرش نی هدبآ مص هلا نعد عهدیک هنرفس یلیا مور یراب

 |[ دا ازا یداماد ترنم ردفا كف هلا ترازو یضنچوا
 || یدیلوا یدروک هد ردفاو روک هدر تمدخ هجن تولوا داقنم کا.

 | سا هللا تمکح ) نکیا روبحم هنمعیچ تنه لوا بروکح نکر ادت رخا
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 شوراو بولوا شیوروب هعفد ج وا نکیا دیت» هلیسسافطا نعد بولی ری و شقا |

 ٭ اشاب دم الالب ترازو رم هیجوتو اشاب ىلع مظعاریزو تافو #
 یارطضاو دم یط رم هک دتک توا وا صد رم اشاب ىلع مظعاربزو رک ندنو |"

 هدنس-اضعاو توق هداوق هکیدلبا السا هسنرعر ضر ضراوع یدلوا دن ا

 نوزوراز هدایز و نوک رکید#یلاح هرکص ندکدن یهیفوص یدلاق تن

 هي ( یعجرا ) یادنیک ینیدلوا لصاو «دارناب یدردک هلرجرک بولوا رحم |
 هاک رزک ندانف "هزاورد و لافتا هن رحا یارس ند وند یارس تولوا لصاوتم

 هاشداب قدروا هتل ود رد اشا قطصم دروق نوامش ره» نا لاحرا هام |

 یدارم كناشاب ظفاح نالوا ماقمعاق هدنرفدروب هرواشم هلا یراهجاوخ هانملاع
 بوروک یرخا قح هصجرت ندنراس و هلوا لاسرا هاسئاب دمع الال هلقم ]وا

 هب رها نوغزسا ةعلق یک تدل وا لصاو هورتم تنعم رزو لوا نواه ره٤

 ناسوب یسانا یرطکی دبرصع لوا کل رداد ماعا
 قو تولوا نامرد هدر وروي ها انا و دام هدنن أهزو نابح ها !تب اغ شام

 لو نیکعا نارذک هلا تااطد و و نامز تار رد و تفعاضا تاقواهرب

 دود منارقالاند و لوزرعم ندا اغایبح یدل وا نامرد هنس لوا ةنسغلا کن هروب نه ۱

 نوک جاق ر ناوعا و راصنا هدنکو دلک هل ودرد نکل ردشلوا لرذخ و

 هصقو ریدلیا ناو'عر هللا ترازو هرکص ندنا بودا ناربمربم هنلبا مور

 :اشاب ظفاح نالوا ماقمماق ثعاب هن سلوا بوصتم هن هداصا بنوا وا ثداح

 ه.ةدلوا لوتتم اشاپ مساق یراکدروتک هلبا لآو لح نداقب هتوا هن رو لوزعم
 هترازو یاب بودبا تنواعم اکا اشا نطصم یعقراص نالوا ردص ماقمماق هنر

 هدلاو تنطلبس یابلع دهم جد یعفراص بوم یو ج 2

 هوس ور ن دجا ناطلس ءان نا ها شدا بودا نانخاراد تاحر ناطلس ۱

 هددتسورپ م داش داب بولنا اا ینداسفا ڭكنىاال ج اشا حوصن هدشاب ك

 تغزع نوچلا كا ناشبرب نبراتیعج بوریو شوکرخ باوج هن راپ روز هاپس
 هاپس هد هس ورب رایدتا حوک هدنزوقط نوا كيجر ءام هلکءد ردبسانم یرطهروب

1 



 ۲ ی تتقاوم هلغلوا تونم هملا یوم هجاوخ ځد اشا ا

 | دادغب هیاشاپ مساق مدنا ندنو یدلف بولسم نداوتف دنسم ی یدنفا "

 | هنسهظفاحم هيأت وک کیا هددسور ردوا ددر توک یا لر و اا

 ۱ ی كنيلوال عب ر حوانوا كي نک ا هللا د دانا تولوا روتام
CNGهیجوت قلماقمتاق هنر شات دجنآ ظفاح  

 یاس یکم اب ۳ تلاحم هما بو توعد ین کا

 راط 3 تب رانورد كنسیلاما نوغزت-ا ندلجا لوا رلیدلواعبات بولک یک |
 اد هرز لصتم هن وغ رسا لقب وا شورو هدنستلا كنبلو ال یداج بولوا

 ۷ هلاوح اف ما ندنفرا نادرکخ راک نالک ۱ هرتخذ یدنلا ردعاق نالوا
 ۱۱ هتشوراو هلن وا هدبع و نوا كم هز هد ا را یاماا هنس ۵ 7ط شوراو تولوا
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 شواج یلع دروق ردا شرابس ود ردررقم یلاع ناوید یلاعت ها ءاش نا نر

 یداک ندنفرط اشاب ىلع هدکدلبا نامرف غیلبت بواک هباّباب نانس قوص

 یدلرمعا تآ لالایف هدکدید رداشاب دجا ظفاح لکدا داب ىلع یخد شواج ىلع
 رزو یداک هدننف و یرغص "دود 4 ىلا ناود نوک را بودا هن بهش |

 هریصدت رب ریە 9 هدفدل وا سااح ام تولک راب دقبج وشراق ارزو یک مظعا

haهدک درک هن وام روضح تور دزاب صبح حوا نکیآ قلعتم هنتمدخ نیم نهه رح  

 بولیغادیلاع ناوید رایدقیچ هرمثط بویقوا یراصیخ" لوا سوبتسد زا دعب |
 نوک و هکر ابد رد زاب بورغاح یر ریقسح وب هدنامز كحهدک هنشیا سا

 مولعم ردشفلوا يهص] قلب بوراو هنرالوق مظعا رزو هرکصندنو ا ناوبد

 كجوک ر هنحما كروب نه صيت هلا قد رش طخ ودنک بود هلوا یر واش

 ناوید رایدردنوک هنواه# باکر بولرېم و بویلغاب بودیا قاخا هقرو
 لاوس ود ردنممصاح چوف هدعفدراو هذ رای ورس یار بوادغاط للاع

 لیخ هطاتح ردمزال ید كرا هلاود هنن نراب هدنراکددمضاح را دروي

 راهظا ددرت اعو ود ردفاعس جد اوه هلوا یرولشب را ردهفاسم

 هدنرکدید رونا وا ممف یعارف ردهدیمب ٌةفاسم قيقا ق ندفارطا هک دلیا

 ود رک كمك هنوبامه یاکر نکل رایددک هب ورحما نوعا تحاّسا بولوا عراق
 نددنفا هجاوخ دا شمراو « رکف ود هل وا هن عارف هد ثعاب نکیآ شا ضرع

 هیلیا تناها داش ردهناود ر اشاب ل لکد مزال قمراو مه بولک مدا ر کم
 راشاوا هناور هکمدتشبا هرکص شعا شلوا لوا غارف ثعاب شعا راشمروب وید

 ا يافت و ا ولاغص ثداح بس 8 غارفلادوب
 ۵ رکصن دن و شم ک ها راغلاو شمړداب بود مروی دیک هرادرس هلا نوام

 شراب یر دکاضوصخ سلوا هناور بویلیآ اضتا كل ی
 ریطست ریو بوزاب هللا یلق یهقرو كحوک ود ؛ادردنوک فیرش طخ نوجا
 دن بوشرا هدلیلق نامز هب هطاتح شعا هدام و یقیدیوق هنما صبت یکیدتنا

 ۰ رایدشش هناود تو ود

 ۸6 هلا دعفد, یدنفا هلا عنص بصنو یدنفا ینطصم مزاس لزع $
 ها نص هن رو لوزعم یدشنفا يطصم یتفم ندمراو هه ردا اب اتش



 اهرف 29 ماش ار تااوش ۰ شعا شمرو باوج وید زمایج هشاب
 ,زو هنرپ كناو یلاو اشاب قطصم هداز نواح هیضارنددادغب هنری و لوزعءاشاب

 ۴ | میهارا نالوا مز نکیار ادرس ہد هب رصد جد صم توا وا کاح اشاب یساقییات

 | هدراوشمطو یدزل وا نی ترازو صاوخ د هباشان دارمو یدلریو هباشاب

 . هدهدععلایذو یدنلوا هبحوتهرخا تل ابا بونل وا لتفاشاب نسحیشادنرف یحی زابهرف

 ۱ | ونک ا شاب یلعموقرم یدلوا یماغا یرهکی انا لمح شاقن ندرلیشابیوبق
 3 E دعا هدک أ لاسرا 4 یناطلم با ماک تاکر ات یعددزاب نوحمای او

 ك بولوا رادرس هتعثد بناح كنس هتلا بویلوا نواه

 | ردپ رودص یرنایرج اضق نامرف وید نسهتیچ بوروک كزادت الو
 : | دانع یخدو نیو ام صالارخا ا را ا یدصام هءفد هکدنحره

 ۱ ی رک نکرادت هللا یالا بولوا قتح یسلوا بضغ رهظم هسردنا
 ۱ منو ب دولوا فوخ ندننیدلوا یبهقالع هلباهاشداب هجاوخ كناشاب ظفاح مداخ
 ۱ رجب . یدا هرزوا ماها هغمامر وط ار و مادفا ا هدنلابا

 ۱  بولوا زواص» ندنوڪڪ نوا ىل:دا حاعدا ندشنارسو حارخا ندلوبناتسا

 ۱ ید ربا هاچ و د مراكب لاجو لاغب بوروتوا هددچغب رب هدش رق یرولس
 . هرالتافو كب رش هناق یز بوردنوکرا هرک دن تارغو تیاح هسا اشا لع

 هن رزوا تاذلاب ردش وا رامتخا هرم رهالاو زسهدیک بوراو بوتا كىرشت
 ۱3 ۲ هد ردررش هاسا ىج ا نوخ نوا 9 حر و تورا

 اشا ىلع یدردبا قبقد رکف هکع ر و داقتعا و قبفحم ا بولد نوک و نراب

 هوا فیرمش طخ ظیلغر کردا ثکم هلا یمان كملکب هنیزخ هد راكب ولقلح

 اسشاب ىلع بو اوا نامرف ود نسهدیک بوقلاق نیراب هسک رک اکس كشاب هتبلا
 ۱۳۳۱ صمد :نوک لوا کا قرض یفلوا هناور هنر
 ۱ .ندهجغاب لوا ییاشاب ظفاح بوراو ندیهاشداپفرط یشاب یحناتسو کیدل وا عیاش

 || نانس قوص هدنراکب وللحاشاب ىلع یدتک بولا هنا لوبناتسا بوریدلاق

 ردیا دود سم كلاب یلاقحا فا بوریدیوا لا و بودا ماقمعاق هبودنک ییاثاب

 طخ هعاماقمءاق هاشاب ظفاح e جرب نکیا ن هرکقم هدنلماقمع اق اب نو

 و یشواج لتبع دروف وا 1 هبلکلاب دو اشا ار



 < 71 کت تم
e.اش را ام یمن لا  

RSهستی لر می یا  

Ck 4% ۱ 
  Seی ۹

 ار

 ناطاس تولک ندنساع ود زکد قا هدازهلاغج نالوا نادوبقو یدرو بوراقیح |

 رزوو ماقمعاق تاس هدک دک نوک یکيا ندسولج مو بوبوا لا هدنرصق دزاب
 اشا ىلع هدنرف شاط یلکید بودا تاقو شاب لیلخ داماد یواسو نالوا یی

 یا یو نبش یسهرغ كمظعلا نابعش هام یدنلوا نفد ه دن هقن لح یعماح

 دیلقتندندب یدنفافطصم یتفم بوراو هنترابز یرابلا هجر هیلع(یراضذابوآ ]
 دعاقتم بولوا یناثریزو نالو مظءاریزو ًاقاس ینوکیهتلاكنابعشو راب دلی

 ندنر ورم هتفهیکیارب یدنل وا نفد هنس هر تودا تافو اشا رغ حارح نالوا : ۱

 یدنلو ارحا جد سو هيلع یلاعت هللا لص (هللا لوس ر) ذس ا ناتخ ماهرکص جت

 هقرغ تلالض قرش راد اشاب ناس هدازهلانج نالوا نادوبق هدلام تنه لاسو

 نکل بوروط هدنکلزالاسپس بناح لوا لااا لع لاس یا ۱ 8
 یوتابشیودرا هلج هدهتسیضکنا رعالارغا بردا یعلقاز و 8
 ردلکد لباق یریبعت هکر دشلوا قلیاوسر هبنررب بودا رارف قرهغارب هشابلزق

 ردشلوا یراع ندنایح سابل ید یسودنک هلا رمق و بواوا لوزعم رخا
 ۰ رونلوا رک ذ هدیغاشا لیصش

 هرواشم اشاپ یلع ما رادرسو مظعا رزو هدنسرغكنشربث ناضهر یکیا نواكي

 نط صم نالوا سصع "یتفمو هانسماع هات داب ةهحاوخ بودا سلاح دعع نوا ۱

 تولا راصحا یرارکسعضاق و مارک ءارزو هد رار وضح كن راترمّهح یدنفا

 نتشد بناج نکل بولوا ررقم لاسرا یهدازهلافج هقرغ تلالض قرش راد |

 تا ودرد 2 د وود راشخا كامردن وک یرا دعع دبع ول راعش تفالخ

 هن [دیدح هک داک مزالو دادما هلا یلاسرا تاهم هاب هب اح یکنا بولاق هدراد»

 م یرجاو باو ص هظحالم و و لوا مەلا دادماو تنواعم هلا دن رخ

 بودیا جم مصت تسلا ودنکو جرت یصوصخوب نیکم هدا تفلاحم هنسک
 هرواشم سلح نکل ردنا ضرع قمه وا 2 رادزس بسانمر رزم د بناح

 ه دياب و تولوا نانعمش هب یدنفا هحاوخ ید تتفا قطصم ییفم هدو دل وا هدنک ارب ۱

 تناح هلا رلد وس al اشا ىلع هدو ل وا لاۇسود رد عن زکشرق تباصا یا

 شیاو زاروک تحصمالاو رد کرک قلوا مظعا رزو نالوا رادرس هنمشد



 لصاو هلوساتسا هرکص ندنوک حوا اشاب ىلع مظعا ریزو . ردلکد شلوا نیمز

o 
 ر

 ی 0 ارزو ی 0 یراد سج توات بوشیربا هماما

 زام هیدنفا نطضم صع "ی دم تووق هن رزوا هلیکسا هدیا ود نادم بولا

 س ناطاس RE بودیک هبورجا ورک ددح هاشداب رایدربدلق

 دليا نقد هنب راروا رب رام یرلکدلیا راضحا و ارحل هدنسهحمع ا یسهبرت ملح

nدا و هنوالت ارف رو ظاقح ج بواب لا و  

 همالسارکسع یراماعنا وقرت ِ راب دل وا دعسلسم دو و

 زوا ا رد دال بولوا 0 نوا ا نس هدنرلکدریو
  یحزکس نوآ كدرفلا بجر هام نالوا هدنروهش كنلاس فلاو مثع ینثا هنس

 6 ردیتحم یرافرش صلح كتح و حات یارا رررس لوا بولوا عقاو ینوک دحا

 ردراو ید یرلفیطا جرات رب كسشرش دوحو لوا و ردراسولج جرات

 جو رابرهش هیوب هدنکلس نیبا تلدعم نیطالم ( ردعشود نیطالسلا ريخ وه)
 ور نافکتعم رانا رومشمو نیب ناهج راصبا روظنم هدنامزرب هبشو ریظن

 ترازو نیشندنسم یماعو صاوخ تایفرتوماعنا كج هاب ریو هرتارفظ رکسع نیغلوا
 وا ربدروس مت ولاا ناتو تم اه تفت سو مسه و عزو نالوا یبظع

 نده زخ ما نوچ اعنا سولج یکی راک د لکر اد لام راک: اکی اشاپ یم هنیزخرصم
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 .ردشلوا عولخ هلی هد ديف |

 یروضح ما رک ءارزو نيد هریک هب هناخما ود ی ےک E دقدراو هب اش هلاع ن اود | 1

 رالدر ءا هتداعس باب یاغا نیش نالوایب ءادنشک ولیج ويف هد سصعل وا ن کیا اش 3 ۳

 اهن و هک ردنا لاوس هباغا نسح نمهبوقوا بودا هعلاطم هدک دیار ظن تو

 هکشلزا ارز یا لاح یربغ كدروک یدرسوک هز بود قو یماباب هدنایح ||

 ناطلس یردار ایم قطص» ناطلعو ردرلشهروم سولح E EU رب ەس هدنناف و

 هام نالوا ندر ومش كنناف هد رد لاف تو رشع و یی | كنهب وس ترا

 ازدا یا راق ید ناظلس ءارمرب و سو تاوختر زا 0

 یکا ردرشمروسب سولج هتنطلس ررس هعفد ییا هرکص ندشتافو ناخ دجا

 ۳4 داب دن وم ماد شداد ا ا دجا نایطاس ترصح سولح 3%

 یره نکیآ ردص ماتم اق اشا مست هدنن وک دحا ر 3 نوا دادرفلابحر

 یوام» 1 طح و , بور و دعاکر شل رم هد | لاعسد یک .ینیدراو غا نیم

 یدلبا میلست هباشاب میساق و اغا نیح رای دید هلا ملست هر رای ماقما

 طخ وب هک ی |. اب اق رد مر یرغ ردرو ود نواه طخ رددغاک هنوک

 دوخ كزمهاشداب شعد ماناب هد ګا ارب ز لکد نوامه طخ قحا طخ رب زم وف وا

 تاکوا یرهش مدلبا سولج هتخن نیو یدتنک لب رها هللا ماباب نساشاب ےماق ہک نس)
 یک یکیدتا ناعذا ینو اشابیماق م رنک یتشابكنس هسرولوا داسف ر نسهبلزوک

 رخا یدشمالوا هتسخ الصا دم ناطاس ارز یدلیا دعا زعر و یدتک نلقع

 ریدروتک فرش طخ بیح و بیرغ رب هز هکیدزاب -۶اک رب هنسأغا هداعسلاراد

 هب ورګ اییاشاب ساق هدک دید ردبمراو یبصا یریغرب ردیمناحههایزب درح ردنیلصا

 داټعا هرکصندک دروک تاذلاب یدجا ناطلسبوراو رایدرغاح هنسهطوا ضرع

 هژانحو رایدایا لارا یاب شواح هوعد ییید ذا نطصم یتقم ندا بودا

 یدنلشاب هکفسود تع لح بولیروق نوبامه ررسو یدنلوا شرا پس یزاول

 هدک داکی دفا نطصم يتفم  یدلوا فقاو درفرب ندسا داحا لصاطا یدلا

 بوقرچ موسوم تنطاس مودم هجول همر بول زد هنناب نویامش ررس هليا ارزو
 یدلیا سونا داع سولج بوک هبالعا ررس هرکصذد در و مالس هقرط ره

 راتشواج یدلوا ربفتم یک بویلغا یک ار فدو یلاوحا اف قلخ
 یدلیا تبع یدنفا طعم مان الا یتفم ادتا هرکص ندفدنل وا نت و امد توالشالا

 یجتجسس

1 
۱ 
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 حوت وی 6 تر 0 ۳ و 5 جاوا کد و 2م دات ان

 رهدازهش ردیاباجبا قملوا هنم زکسزوت وا یرافرش رع كنیراترضخ ناخ دمحم

 رک د 3 5 م ج ۷
 ۳ 39 ان ۷
 ۱ 9 E ا ارت 8
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 ادن ییدلوا رحم یرابباص ار ربدلیا تروشم نوح ا یعفد كنهننف و

 | هدرلکفلبا ضرعو صبت هذ رترضح ناخ دمع ناطلس نامز مانا هاشداب
 3 | یس ۱۳ و لاونم یتدلیا مالغا و ضرع كنا شاب ىغا
 ٤ ا ربط در بولی ریدتا رب رحت یرارما لاجحتسا هماکح نالوا مهم و مزال
 ۱ | دع ناطلسو یسولج ناخ دجا ناطلس هدانثا وب نکل رلیدلیا لاسرا هلبا لاثم

 ۲ | هعوقو یسولأم تنی لوصو هتلودرد اشاپ ىلع زوای بودیا لافتا هترخا ناخ
 تا دیقم نونا وا تاریصقت ,ددادما نغاوا ثعاب هربخأت و چارت هرورضلاب بوک

 ۱۳ 1 قلا شابواشابلزقبویلوا ناکمادنصالخ كناورذعلق لینماغ وا
 ۱۳ سرا لاو كاا نسخ یحعانس کم یندشوا رسا
 | ترثام هبالبتسا هبهیءال.ا دحرس بوزو ید ص مچ هاش شمراو هینابر ةیفخ

 ۳ او ,دنشآ موسرتهز مورضرا اشا ا و سلا
 رد ۱ راشلا هظحالم را هعفات ردادن لحن و هظفاحم هدرادحرس لوا دیفدل وا ه دی ای

 یحتعاس توبمع قوح هرکص نداوضراب هللاهدمع ناخ دلا ناطلس سواج

 تصرف سابع هاش نیکعا تافو هددحرسلوا تاملاوتابط!قلاخ تدارااب ید

 ۱۳ ۱ دام یدلبا الیتسا هنادلب نالوا هددنجرس لوا یزلوب
 نوا كم نکیغو تلاح رب ندا ضراوع هدنرلش رش دوجو كن راتر ضط

 داف ملاع وب یرافییش حور اف یسههک دحا یحنزکس نوا كنبجر هام یکیا
 دنا 0 ناطلس ) هعسا و هج ر هلع هللا هجر 3 راددروب تاحر هاش مع

 ٽڪ لاع تخم و هدنسهنس ترد شت زو زوقط یراتدالو مرات كن راتر طح

 ةاو ینوک یجلا نوا كنسهرخالاید ج جوا كم یران واه سولج هتنطلس

 اطلس هج دقتوب ردشلوا نوک حوا یآیکیا لی زوتط یراتنطاس تدم بولوا

 عام هدننرادص نامز كيا اب نسح یحشع ناخ دوج, ناطلس

 اغا قازراادبع یماعا ءداعسلاراد بویلیا روهظ یسهلماعمو هبناکم هلا یرب

 || هلکعا دیهش هرکصذدقدنلف سوبح نوک ار نیکمرتسوک یرابوت کم هقافا هاشداب
 ۳ و ااو هددلماعت و یضش ندا هلماععو رایدلیا سوام ندنانیح
 | نالعاسو ردراشابا فو هدلوبناتسا هلب جا ودنک ماس ناطاسو رایدقارب هیابرد
 عوف رم هاشداب ءرکص شما دن هاب ترد هدکداک ن دن واټه قاخس ناخ دجا
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 رسو ییدنفآ قطصم ی دود تودا لع ا شاب ےساق هدز و ربب زورو نیغلوا ررقم

 لولعم او امار ر دم حار حب نک ووا و یلاع لا وحا توردتآ توعد ال
1 e 3 

 طبر و طیص توا وا هک ڭناشاب ساق و نعدلوا یرادتفا هرم رح تولوا

 دعاقتم اشاپ دمحم حارج نیفاوا روک ذم یتیدلوا ور هدروهج روما و 3
 نسح رایدلوا فرصت. نامز رادقمرو یدلوا ماقمعاق اشاب مساق هنر بولوا ا

 یدب ییاشاب ظفاح هکر ردبا لقن هل و ینلصا كنتهوصخ هلا اشا مساق كلاش
 قفلوا تحورف ییابلوا قبال هوامش صا بتونلوا هرداصم امو سبح هدەلق | ۸ 3

 ندلاع ناود اشا نس> هدانا لوا فیفا ترشابم اعا مساق هدة دنل وا نامرف

 هدنماقم ڭغا یعسهیربم بو ردنوک ځد یهدازهجاغو نالوا رادزتفد هن رزوا 1

 بودا لج اغا هدنفیدلوا هعزانم هدنزاب و منام هیچ نابسا و ۲ ۱
 ۱ هاتخ ورف ك ابسا و هانیلاعه اشداب و مدل وان بیس هما رغوا ه هطرووب كناشاب ظفاح 1

 اھ یجدرادرفد رو نم دک دید داد 6 هاص وصخ هن هتمدخ وب نس یدلدانسعت یی

 زدص نیا یماخایرکی مه روخاربم مه هدنعا نوک زکس نوا نب و " 
 یسهفالع كنسهلوقم اغا ردرارادرفد تمدخ و اصوصخ یدردنوک مظعا ۰

 كنهدیا لاسرا یتسو ینس یلاعت هللاءاشنا بودا رو موق رم یاغاهدک دد ردق و

 تولک هاشاب نسح بولاق هدازهخاغو هلکعد مرهدیا تخورف ن تد ییلام

 بضغ یخد اشاب نسح یدلیا ربرقت هاشاپ نح بودیا ردیمض هت هتاک و
 باطخ ود مدا ج اش هغاضس ینو تاتع همو قم یاغا بوغا

 ید كنا هرکص یدربدلا نشا بودا هبلغ رخا بورک هنادب حد لوا هاکعا ل
 توریدتا سبح هدهلقیدب ینباعصااشاب نسح راو یهداز هجاغو یداک هلو

 دیا ناعاس نادم قو سال یر دلی ام یا هرداصد ین لا
 مساق روب نم هدنسهنس یکیا نوا ك كنه و تره یدل وا لوتنم هدنرصع

 بصن یسارهالارب | مور ضرا هلربج گناشاب نجس یه نکیا ماه اق اشا

 نداشاب فیرش فرصتم هتلابا ناورو نداشا نسح یحعاس یکیدردنوک بودا

 توزو یعص یادتسا داسف سابع 9 ےک ءاش بواک رارضحت و راضره

 قفا هس ارس را هدادما 13۳1 تودارصاح اور دعا نالوا ناحایرذا "هدیزک

 رضع "ین بوردنوک یی یشاب شواچ اشاب مساق ھل رلبا مالعا نیکعد ردررقم
 بودبا تیعج هدام هلرارکسع یضاقو ارزو و توعد یییدتفا یطصم نالوا |

 هستم

“u 



—— 

 ال دا وو Sl یر 9-۳ و دال د و ا لس را

 و وپقاغا هبا هکر یتح ردزاوقافوو داحا هلا هماط لوا هغمردقارب هرمشطآ ر بج

 ۳ وزم بودی ورد 1 ا ورع دیک ها ه یرهکب بور دچا

 ی ن یو دهاش لک

 نود ترا ی یی ند ٹاپ نن رهم یدن دا نا ڈالا 0
 ر ۱

 سر 1 رلیدالشاب 7 ۱ دئسا السا هاشدای رد ۲ و

 .د ندا أ هرب قو یدل وا میان دل وا یدنشلاف یکولب صحت دارا

 .یدزوس ران دنا رع یاتشاب نسح بورو توق هنعشد  یداوا عیاض یا

 هدنسهچخاب هلدوس تورم قوچ ییاشاب نسح رخا بوراتیچ هرص

 ۲ نسخ ن ار ردشلتوس حران يا هدا ز ین2 هدل لواری راح

 ۱] 3و رهع ( قن ) نسحا یجشع لتت هلون ی رات هسشود * نسجت د
 | هدصم یهاش رهم بولوا ماممماق اشاب دم حارج هک ینیدنلا نداشاب نسح
 بویلیا قلعاقمماق اما دم حارجنامز رادقمر یدیشقک هیاشاب مع زواب نالوا
 یتیدمراو هدنامز یریغ ةا ص ردكم لاج هلا نک ردن ضع نکل
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 یا راب دربوتک بولو جد ییلاوضر زوک هند هرکص ندنوک یکیا ۲ رلشمروا یا 1 نیرلنوی هرکص ندکدتلیوس یلاح عقاو یدتک بولا هارس نیکد رانوسلیا || 1

 در رر هرزوا بولسا و بولیروا ینیو هدنرلکدرونکخ هو ام یاس ید

 یدغل و بولوا هراچ یوزج بتاک یدنلک ندنرلتح بواب ردنوک هبارس بوئلو ||
 شمتیچ ندر كشاوا لوباتسا بوردوق هئوات هدنلکش تیم ی ودنک رگ

 قاتوق یکیار بودا راذک ندرادکسا شعاراو یرولف هدایز ندکس یکیا هدننایو

 ییرولف و رلشلنا لثق هداهنت رب بودیا عبط هیرولف یراراکتمدخ هدنراکدنک
 ندنرا چا هدنراکدلیا للف نب رلرب یرب بویمهدیا یسفت هدنراارا ہ رک ضرر
 ةدپعلا شاوا دیعب هداب ز ندنلو رادکسا و ديدان بوحاق هغاص یس ر

 ههاشداب هدنن وک یل یساغاوبق ىدا رل ږد هفاخ نیسحد دنا هل ران وب ۰ یوا رلایلع

 اشا نسح شعا ممه هدا ر یمازج كنا تولوا شانا نیا هنایدا ی هدابز

 هل زا تیاج تویفر واضر هب هشذازاب یسا هس رفد یر د

 لوا یدیشامروتک هناسل الصا بورسوک وفع تروص ید اداب نسح
 هدرادصک هلا یدافتعا مدلوآ صالخ هدنصآ ترش ناضمر مفاو هدامز

 رب نک ردبا راتب بوجما هوبق هليا ناوسخا و ناراب بوتیج هرهومق اورپ ی
 بولر دلا هلففلا لع ندیهاتشداب فرط نیا هدزلو قد هدهوهف ر هخ هه
 و یدلردنوک همد .ء راد تعاس لوا هدنا بول روتک هن وام یارس

 با یرهک: اما یدنلوا ریمطت ندارقشا قلاتروا بوتلو رلهروز هلج هلع رط
 رلیدل وا ردا لتف هعدروشود هدا یقیرارر برشود توادع هنسه روا هایس

 تریضح هلکمروک یراتمدخ و اشاب نسح یدلوا فرط ر هلعت رک هرم

 بول وا روزئم ۸ يهاشداب تاشلا نغلوا لر هدر هد
 لاع ناود یمثربا توردغو یافا لع یداماد یداغا رو 0

 هل یرلهرج نالا ىلا یدردروا ین و كناشاب نسح یعکلرط ندت دقیج ندنض رع

 ییاماب مداخ ظفاح و رلحا هنوز رط ییاشاب یحعاس و ردشمالوا رهاظ یتیداوا

 مرح و یهداز هلاغح هحوق نالوا نادوبف و یدلدا شا هل | سدح هد ید

 نوا« یاضر نکل بودا یعس هکمردتا لتق یییئاب رادهن رخ نالوا دمرګ

 . یدلوا
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 1 نامز هن تويعا هل Ap E یح مدام وا ا لوا نامز میهن هدک داک

 1 ردقو 1 هرذ نارفغو وفع دیبا هدناوان و همروط هع زوکح ردقت رب

 ۱ وش نامه زدفوچ ندا ماتتا مسناوا تدایس هدایز نددتبط هنره
 . || یدنقس دبعو هکمردبا دیماو اجر ندزک:اسحاو تجرم لاک هک كجهبیم
 ]| ءام معاق هک ات رلدروا من وب هلا فیح فیس بورلتا لق لا دنک یک ناوسف

 . یدید ردقوب مدا رم یریغ ندنو هیلیا نالیتس هرزوا مدو ناور یک یراح

 . هلازا یعیهو باش یک كنس هالقص هللا هکیدد هدهلاقمو ناونع مراکم یاشاب

 ۱ ]| هفلوا بان هفالخ بابرا نکیالکد ظوح ماما رولوا لصاح هل هدب نديا عییضفو
 ۱۱ 1۶ انسا هلیدرو تاوج دک دد ردمدارم کما م مقا و نا یوا هن ثعاب

eردزشروک ییصم و زر كن ناغع بوشوا عشار فد هح مدلوا هرزوا  

 و ردهدزلوق مر E IS مارک ءارزو رکو مالسالاۓجس رک

 رس هدیاب وب هکلب و رولاق هنناي كفيدلوا هلی كنس نامه رولیروک هتبلا تمصم
 دوا ادنک دروق كامدنفا هللا عنص نوک رب بوید نسهکچ ررض هلغلوا درفتم
 ۱۱۱ لوک لو درا تباجا هود ید یټ بودا ادب تفایض رب

 دوج ندنا یداوا مفاو عانا ندطالتخا مدع بودیا عاقجا هلبا ر و هشاط

 بوډا نایمرد نماد دوخ لوا رایدتتیا هدنا بودا توعد ندنفرط اشاب

 ۱ | نامه ردزشعا كرادت یملصم وب زن كب نافع بودبا مالعا و راهظا نضرغ و
 ما زا یرولف كي زوتوا هراشادلوب هک اصوصخ رولاق كعانتما هرب قو كنس
 . | هلاعنص هرکبص ندنو یدلیا داربا تامدقم عاونا بود ردشفلوا هلرادت ید
 نا دات دا قیقحم هلا زا هه ء دنا قیوشتو تیعرت ید لوا رابدتلیاه یدنفا

 دروک ( ثالذ نم دیزا لب ) تاذک ید رانا رلیدردشلوب هرازکسعیضاق هرکص

 روک ذم ید ماب 1 ی رولف كس زوت وا هد هن روا راشلوا تهاذ هباحر یسهلج

 عانا هرکص ندنآ یدلیا عامطا جد یاب ورک دارا سیبلترپ سیلبارئدلوا ]

 مبان هرانا ید ذا نطصم نوا قم ا r نسح مد] وا ردا عاقجا هل لذا بوعا

 هم دم

 3 , هدایز ندرلنا ییسهلج یدنفا ینطصم مادام هللا و زاربو هدک دید یدنا لد

 ۱ یدلیا اا بوقاب هنزو ری و اشا نسج هدکدد یدردبا قیوشت

 سس
 | ریرقت ځد هث رترمضح هاشداپ ولتداعس تلیا هنویامه یارس یرلنوب راو بودیا
 سونو



 یهاشنمشتافتلا یرره یدنلوا هرواشم بولیشلپوسروصقو ناصقنالب روهج |

 هلا یوم بوشود هن راک و ا روس رس هس توفیح ندو ام یار

 نالوا مزال هدن ورقم تداعس نواهه و و رایدل وا فرو هلا یهاش أ

% 7 
 ہہ

5 

 5 ا

 ا ۱ موسرو داف نادنج

 سو 1 نعنح یاشاب سوبسد س وهل و :

 زوداب درحدرا كس رب را ۳ یا ۱

 ادا رتاعر رام فو دح یف هد زابا ترصذ ر وس 8 دوخز ك ۲۱

 ا فط کش دلق و ها هع را و هلو مکیدستا ۱

 ندماقلایصا یاشاب ماغنحااب یاالوم نالوا یرکسعیضاق یلوااناو مر
 رلیدروتک هن رازفا رورس یارس نالوا هدننادیم تآ هلبا مارک او ےظعت بویلریا

 توا رک هلن لبه هروص2 ربع دونجو هروصنم رک ات نک هل

 .رادقم رب هلا یآر وطسرا یاشاب رکسعیضاق ها مانالاتفم رایدلیا راکلنش ||
 تنعظعو لابقااب یاشا رایدلوا هجوم هنراوا تویلمالس هرکص ندا

 اون

 ِِ تورو وا هرزوا مار =| * رک هدنسهط وا نالوا عفاو هدننآرس» لاقشا |

 یازع یل موا مودو ترنم مه بولكا فانصاو مع قلخ توریدلاق ن نس

 سکه زا بوغرم بولس او بوخ زرطوب

 لاکو قرع قرغ و ناور ا ی 5 نا

 دخا دوم زوک وآ و ناي ر را رب وب ںدد ودم دونح تبولک ن اب و هلا تاتش

 ,e مالعاو رشات ود روسروتک اغا نط صم یساغا یالعوا یهایس بونلوا

 هلیازا رو لب واک د اغا ینطصم هدانئاوب ریدلیا ماہفا یب کد کم دقم هلیساجر

 یکیا وب یدلیا رارق و مابق وشراق هانا ید یسودنکو راض |/ید وه زوکوا
 لر یدو تا لی

 ناعع تودنا تاطخ هراع و سوما ي زارو رادقعلاع یاشاب هدنرات دروط توادبا

 رم »۰

 راقلحر > دودا د وب ی ربع ندرلتاعر ےن ها هند تا ورادقر و

 یننماد اراق واب یاشا راوط | بیک نکا

 کو زکفافنا و قاتصو یدبآ لکد هلب و رک دهعو لوق هل مز RE و و

 ید مای ولتل ود تودا زاب ابژاز ع ناهد زارب و موق ص هدک دید یدبآ رام

 هل وا لا هراذتعا تم هلمحورب هک مدیا یتفابخ لوا ن مو بودایوس

 هدلوا ریظم ردلاقحا هل تا هلا رافغتسا هکلک هروهظ تنابخو تبانج لواو

 تیگل نآرفک تج دکمدنما ت.دوبع هرزوا صولخ یلیأفم یا او تل

 هکمدمش هلا فاصنا هار



 اا یوم بوااق هدننارس اعا جد نوک لوا اشا نسج مظعا رزو تودک ۱

 1 1 هل | ا 2 و روا دشا ین ید EE را هیمرب ویران و
 || قغابت یروبق لوبباتسا هلج و دل لوا تود رانوسل وا ر تا هم راتق و ردزرعم"

 | رلیدلروی توئلوا عیزو رام شاب اب باب دعما یروبق لاو یدنل وا نامرف 9

 ۱ | دم ۲۱ تاد تا رم اک لالا لاو یدلریوکب

 | بعر هسانیتسا .داسف 2 دا لوا هدنر اکذلیا ماہفا ییعیداف راو قو 4

 رخو رول وا نازیرک هفرط ر یر رهو ناشیرب مدنامه بولوا یلوتسم سارهو
 || یبغا ائر * هدک دیشرا هتل ود ناکرا نالوا هدنسهباکاود اعا ربا ترسیم

 | كرم تاب ورد و بولوا راوس هتنا لاهاو رخت الب لاا

 | ینالغوا ىو یر کی نالوا رظتنم هتددخو رضاح هلبا رقاربو غو
 | هنعشالود ی بوسود هنکوا رانانلوب رضاح هدنسیلاوح هیناهلس راس و
 | روا ترضح نایعاو تلود ناکرا او هغمارا یرلهروزو

aا رز رد ار ی اما داهرف ذ یساغا یری  

 ۷ ا دودس ییاوا كن روس لوباتسا زدشاک ندنرقح بوروتک هلا

 دا انا د دواد یثاب ود ىدلوا لاحالا منع و لاحت لاحت هجارخا هل

 بولت دنا فصا بانج یتکیدسایا افتخا بویملو هدنب وا یی یدنفا هللا عنص

 سست

 هرزوا بیرغ زردو بیک و لوا نوک لوا ۰ یدلبا مال-عآ
 | یارزو هلج و مالسالا 3 هش ندرحه* یدا دعا مون نر یوا توک

 ]| مع رام نلوف وَ ًاموع ماشتحالا یوذ نابعا ناکراو مانظع ءالع و مار

 | فصا یاشاب وا ناوبد دتع و واک هلئوعد هنارسم اغا ماتم ردنکسا یاشاب

 . هقادصم ( ژن ) 0 ۳ و ام همه 1

 . رومآ و هروا ثم هجا وا یتقو الص یرانامرف نالک مزال یسارجا نامز یاضتت

 اک یبا اک ماهم و خاصم ناک مزال بولوا هروا نوا تلود و نید
 : | مالا هاشداب كدهنامز لوا تح ماقم فصا یاشاب هرکص ندقدنلوا.مامتا و

 | دیدج مالسالاجش و راوس هودرک دنع» دنا لوا نیغمالوا شعآ تاقالم هلا

 | بوج هلو هبا راقواب یالم نالي رب و یکلرکسع یضاق یلوطانا و رادقيلام

 1۲ نویام روضح بوشود هی رک و یت هاغا یری هکیو رانا رفظ ر کاسع ےلسم واکدو

 | سوم تداعس سو تسد فرش بولوا هناور هراعش تفالخ راکدنوا دخ
 حح سس

 تل
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 ۳۷ ششلوا نامرف هل و امه طح رک توبقوا ی شان بودا مست 1

 كرايم هللا بودا تاطخ هبح ون هب یدنفآ قطصم نالوا ا یاق یلوطابا

 1 قطصم یدد یدرو ناسحا 9 رص هان تا هاشداب یاتفا بصنم ها دہلی 3

 هرخا یادم رب ک دیقت توہم: دنا م هلغلوا سلاح روا نده-از جا 3 ۱ ۱[ ۱ 1

 مابق یسهلج هلیغماق هرزوا قابا بودبا باطخ رارکت اشاب یدایا س

 بوشیپا هنلاو تودا دسفاصم هلا یدنفا نطصم یار شود یاشاب هاب راکدتا ۱۰

 سو اب ترع سود سد بودا تراشا ۳۹ هلج و یدروک هن رزوا ارزو

 اتفتسا هلاکو لا لبس یلع ندننطلس فرط هدیدج “فم اشاب هرکص ندا ی |
 نامرف ییسه وا میس ردشملوارفد هک یهابس یایقشا ءاح ج هاش داب ةا ا ۳
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 رواک مزال A اعر هرلنابعا عاما یواس نامرف و عامنما 8 يلا ریدلیا

 ن رادع هلا لات رارواوا یعاب داکماع | تعاطا هم اا ناطلس ما هدنرل؛دروم

 توریدتا اضما هلج هن راد هلبایرلاعا واد هدک د د رواک مزال كعا قد رف

 نیبلط ےہ لس یران رلب زاب یسماسا و ا ییانعم و هرن دیا تعج لوا ید.ا كراو

 هنشا هسروتاا هدهاشم لا و و تنابص یراذ او لا ۳ ۰ درس ر 9 لدا

 راک و رلاغا راددروم ود ردررفمزک لوا لو تولیسک زکیرلشاب ه دعای نادر

 دنف رط رایشاب یو هدا لوا ا قطسرا یاشاب شک هنأ دم تیبا تویلمالس

 نلدزید درا نامرف کفر دس ودر هانیلاع هاشداب ییدنفا هللا عنص قیاس

 ی ,دنکن دوا توراو هن وأ درو نم یان الوم بولا جوش ران قرف ندرلیح وف

 راددنک هودزبول وا راوس هس رب ندراهغردق ناروط مصاح هدهباسر بورداق

 هنا ور هل هر ول م رم دل توامالس هلا جوش رفت قرد اعا دواد ه دکل د

 رادرفد هتررا ند-:كرادرتفد یشاب جو ر .ندراغا نالرا رک ذ هت و یدلوا

 دو ر زو نیلیا رارف ر_هک و لاو بود راح هن راروضصح نیدنفا دارم

 هران و و راددروم ود رد ی رم لعل نم دیل وا عياض یسهبحرب توبل ره نیواكناشاب

 هلولب هدهرصو رایدتک بول دالس یمالل الاما لیدشوق جوق قرف جد

 یتلرف نمهلج را.دمریو یراهروز نانلرا بلط بواک ندننادم تا یر
 و ریدر و باوجود ردلکد كحەك ندعابس هاخ ج ها داب ز مهر و ردا

 بولط» هکه لوس ردشمک ندنغوالوق كرلنا هاشداب ولتداعس بولک هندح اشا
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 1 n ر رنو هلوا قآ زکیزوب بولوا رادروخرپ زکسمرالوف
 ۱ | یاضر اماد بو وا رداص تنابخ ندزس هعنلک هناو ندننامز ما-ظع دادجا

 | یمتیرمش یاضر ورک هکردو مدارم ندزس یخد ًالاح بولوا هرزوا موا
 | تنواعم هکلک ندنقح كنسايقشا هروزو بولوا نیعم همظعا ریزو بو هزوک

 | یلاخ ندنراقاقا زو اغاد رده لکزس مهجوت نسحو مریخ یاعد ےب زسهیلیا
 راد ەھاتىملاع هاشداب ىسەلج ریدلیاعاقسا راد رهکی لرش طخونوج ۰ رسهیلوا

 ولتلود بودا عاتسا ردراو زالک صعب یخد مز هکر ای دد و رایدابا لااا

 a كرلنلوا مانالا یتفم ادب ید هکر دو یخد زعالکو زسهیلبا ضرع هزمهاشداب

 || كني زاب یلالج یدنفا هللا حنص نالوا یف الاح یدو یتعانش هداف و هننف

 || یلغوا یشادنرف كنودنک یتفم روکذم نکیا رویلک ندنقح یلغوا اشاب نانس

 ۱ و یاعوا اتشاپ ناس بو شورغ كات زوتوا هلبد ضاق یاچ نالوا
 | ایللح توعآ تعانق هلکنا یدلوا بیس هنن اتو كنسهشاط یلالج بوریدتا

 || نراشابكنوبهاک كياهاک بوریدصاب ییهاشداب ناوید قافتالاب ها یراه روز هایس

  لزمهلج ردرلشمرب و هداف یلاع بورپ و رلاوتف هح رلاوهو بوریدتبا بلط
 |[ یحد اشا دوج ریزوو زسهردلک ندنقح كنيتفم موقرم هکردو یدارم
 || ندنرفح بوالوا بلط ندنسهشاط ءایس یخد راه روزو ردکرک قفل وا لتق هتبلا

 : یھاشدا ما قو ۰ ماست بولو یراهنسک د ودم و بودا تعاطا ه

 وا رضا هن راتفو رولک مزال لاتف هلبسهلج هسبا رازعا امف هسا راردا

 ییماسانراهروز ولشاب هرکصندنا رایدید ردررفمزءادتا هکلک ندنقح كنس هلج

 هن رلاغا توتلارغط و تولب زا یرل ما راع دود ص هن رات لاغا ف بوتل وارتفد

 .هدنکوا هناح نالسرا هدننادیم تا د راهروز رکم یدنل وا میلست هن اد و

  بورتسوک ندقازوا ینیرمش رماوب هرلندبا تیعج لوا كراو راشعا هرزوا تیعج
 ٣ كرارکسعیضاقو الع و ارزوهلج داناو یدنلوانام فود دا بلطیراروکذمو

 || باکرو رارادرفدو یحاشنو هجن راو هنیسردمات یرلیضاف تو یلوزعمو بصنم
  دوجوم هدنسهناح ود اغا یرلطباض تارفنراسو یرلاغا ولبو یرلاغا نوبامه

  راب دل وا نیشن اح بدن لا ىلع بولوا

  eاوتف ردصت یدنفا لطصم بصذو یدنفا هللا عذص لزع 1

 تاب  توروت ۲ نجات افا ندو اه یارس بودلک یوق ییا و |
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 زوتوا ندیجزاب یلالج هلبد یضاق یلچ ًاقاس یدنفا ہللا .عنص انالوم نال وا |
 كت هن هرکص ندنو بوردتا لوزعم ینلغوا اشاب ناس بولا شورغ كی

 یهافا وبق هک و بورد صاب یاوید هاک بودا قافتا هللا ره روز بویمروط 9
Eبویتسا یاب مظعا رزو جد املاح توانا تلط ییدراشاب كنساخا | هد عدس ارادو  

 دننف بونلو هدرارکف زلک هنا بولوا هد راهظح-الم ظیلغ جد هرکص ندنو | "

 ؛یلاوم هچرک ردشاوا مزالو مهم یدوجنو "زا ھالا لاخ ند ۶ و
 تونل وا ی یراب هنسهریزج سودر اما ردهانک ر لتف هلغا را ندنسهرهز ماظعا 7

 بحاو RS یتددلوا هدنلاح و .ذک و نیدتمو اصر یتمدخیوتف | ا

 رادندو لاص یرایعاد نطصم انالوم نالوا یرکسعیضاق یلوطانا لعفلاب یغاوا |

 ردقدصم ییدا وا قفح و ررعم دیس د | رک بحاص هکلب راک ریه ر و شه و 3 ۳

 یر كنا ۱| بوایروب تیانع هننرابعاد نط صم 4 لاراشم قمدخ اوو نانلوا کد

 ییطصم رکید نالوا لضفتم ندنساضق لوسا سا یکلرکسهیضاق للوطانا نالوا 3 1
 میلست بولب زاب صلت نود رونلوا مف بسانم قلروب هقدص هشرایعاد

 ا زو هلج هرکص ندنو یدوتیلا هدرا لر هبارمم تواغاب هلاقسد هدف دل وا

 یحنافلقو قاخ هناسرت ًاموعو یهرعو یوطو هبیئاب یهجو هراغاو الگو
 هن راز طح هاش ماعهاشداب هک هتل ریل وب اباطخ هن راافا تاوطریاسو

 را هلو سضاح بواک هنمرخ هايس رضا یلع هلا یربذ ابو تابهلوا هرزوا تعاطا
 رکد هیلوا یلاقحا فلت هرانلوایلوق هاشداب و نالوایکلرد كد هک زو ندهچفار

 ندکداردنوک هننرارب ولر هللا شواج شابویرب اک زره رای درو ناتلوا
 ه دعل یدنل وا ادا حابص ءدودل وا قو فاس توتقوا یادا حایص هرکص

 ۱ لاسر | هب زلع" رب ریس هیات نصل اوو یار نسور قا 1 ۱

 یرابرج یرچکیو رایداوا عج بواک هنرح هیناجلس لب رلقارب و تای باوط هلج

 كداشاب اغاداهرف یمانایرهک هک وا شب رب ست عج هدهرح نالوا یغابا نایدرن بواک هشارس اغا اج هلبا لاتفو برح تالا

 ap هکزس کو رھ ( فرش طخ تروص) یدوقوا هراب رکی ب وراقيج

 ةا و رارولوا سلاح ۳3 هلن ااغا e SN هط وا انا نو ریک هارس یراکدلکهلوا ى

 هداتفا دنس لعفلاب هکوب ینوعم رایدروب شرابس یازاب صیخلترب هالعا رب مم |



 ۱ ردا یمرج ردهلبا مرم مب ندا رودص ندظعاریزو باوج نالوا مزال و
 انما ردا هلخادم نوجن لوق هنسارا رزو هلع مرولب ههڪڪ ندنتح هسيا ا

 ا اوتو بوروب هيلع تراشاود ردقو م وام یاضر هنن رفدش راق

 ندنفح كناشاب دوج بوراو دهک و ل و رودص اضق نامرف جد

 و رایدروپ ويد ردنکم هج هلاقم هلبا هاپس و الاو نسهیلیا هننف عفد هلکلک

 و یتسهغناط یرخکت بودا شا هب العاب مهیا زار كاشاب نسح هدفرط

 ۱ یرلنافتلار ظذ نیسح هنرالوفو كمهاشداب ولت داعهرد مش لیوح زر اوت ۱ 1

 ود راراش هزکنوپامه یاضر نامه یرهکب مرداق ههباقم ها رانا قوا [
 دوم ندنآ یدل وا لصاو همانا 9 صیمتو یدیشلتا لاسرا بویلیا جرد

 لاصبا بوزاب یاوج یکیدتا اعلا اشاب نسح هانیلام هاشداب هنصرخ ات شاپ

 وقف لیدوفلا توبمردنوک یتبراهرکذت ررکسعتضافو اوف اما رایدروپ
 تاو تباا بوروس توعد هش ران وام روضح هن یاغا ےس اق یسادختک

 | رک دعبضاق هلبا اوټ و نسهلک ندنتح لهم الب كناشاب دوج هک و

 نالوا هدنرزوا صیخلت رایدروب ود نس هدا لاصيا هباشاب و

 هب یهاشداب باوج راه روز کم هدفدلو لوصو هباشاب دو هلا یاوج هاشداب

 بارطضا هباشاب دو یک یفنیدنفوا وشراق هرانو تولیحا شعا رارظتنم

 ییا شاپ نسح اوتف بجومرب هانبلاع هاشداب نوچ هيا راهروز بولوا یراط
 بودیک رصعلادعب هلفافتا ود زردبا لتق هدنوا بوراو نت دز یدلیا لتق

 | قحلوا رادربخ ندلاح اشا نسح رارروط بویلغاب یالا هدنک و ا هناخ نالسرا

 ۳ ۶ ها هطوار هدناب یسهطوا ناطلس یسودنک تودابق یتسوبق یامم
 ۱ د ناز هل نکل یندبشفلوا حاکن مدقم هنسر هناطلس هجرک ردا نکم
  نالسرا رږروطوا هددطوا رخا نودنا بدأت هغمراو هنناب ناطلس هلفمالوا

 ۱ رو كحروک یتفبدلوا یلابق یسوبق یارس ره روز ندیا تیمج هدنک وا هناخ
 ردراو راومق هی ید هدورجا اصوصخ زلوا هلبا لاح هکد یعاق كنوق

 ۳۱۱ را آل تقو هاقلوا بيرق مایشخا هيغل جد هدورعا هکلاقحا
 بوشلپ وس ود لهروتک هروهظ نیراب بودبا ریبدت نسحرب اکو بویلیا ریخت و

 نالوا داب انکی لنروص لیدبن هک لوا یخداشاپ نسح رارولیغاط | ۔
 یراانایرچکب بودیکن کیا هدنزامن وسناب قلخهلبا راکتمدخ یکیا هدایب ندنسوپف

 0» ت “تد - س سس - -
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 و هنأت راو كني ا ا و راردنا الاخ ن نوخ

 كعا روضح د کار تولوا روس لخاد بودا راغلبا ا ردقبحا وکو

 بوغارب یعارسو یکیدن نام ردهلب ون ات هکیدراوک ید اشا ریدڊ ر ۱

 تا هدنعاس یصسبو رونس لخاد هدتعاس یعدرد یدانکح تولوا راوس ها

 هدتعا لوا هریصعداعس ربرسهیایو یداوا لخادهنرورسیارسو لصاوهثنادیم

 هدنبح لوا هدکدردلب ییلوص و هنارس تولک هرزوا لام رما بوریدزاب ص

 نکل یدلوا رورسم یلک نیچامقیچ باوج ود هلوا كرام كمودق دک شوخ

 ندنم ودق 4 زادمن شات دو هطزوک نالوا ماسقمعاق هدنل ودرد هدرهک لوا

 « ڪندا یراکجهدیک بودیا تا ا بولک هوم نددرع 3 نغلوا رادربخ

 ید رنا رددنفآ یطصد ۳ یر و هداز یچا یر هل کسیضت یکا بععرد

 تاطخ هرا رکسءهدضاق شاپ نسح هدنامز یرلکحهدنک تولوا تاقالم بولک

 مالو امد لاصرا ندڙ بوارغوا همان الا یتفم بانج لکيا ردنک ندارو تودنآ

 كحهدا لوز ةا توراو هن را هناخ تداععس یرعوط نرالو هک سەيد بودا

 رات هحاص ود زرول وا منم هن راروصح دلاس هلغلوا 0 تقو نکل كدا

 لوا را لرو راعشا هسبا رارروک بسانم ینامز هل ندنراهشرش تاقوا یدنلوا

 کا هکكروب لاصرا هز هم ییاوج دل رم دیص وتو ممد تاق رلم بوراو هدنامز

 دا الرصا یدلوا حابص ہ رک صز دک دیک بوعج راذآ یدد ميوا لع ا هروک

 هدنوح اشا نح هدقدرأو ره روز 4 ندرك” e یدلنا عولط تاوج هدیاب

 اشسا دوج تور و هب شات دو نانلو ماتمماق یرلاوف و راشمر و راوتف

 ید هرنا یهشدل وا عورمشم جد هدناآرر کم ی رااوتف بوروتک یرارکسعیضاق

 یرااوتف بودا صیخت هالعا ر رس یی رادارم كنیراه روز هاپس و بوریدزاب
 هن رار صح هانىملاع هاش دات ۳ تو وف هنا ضب جد یب رر ل رازرکسعیضاقو

 بوزاب ص ہت هالعا ر رە اشا 5 er هداز او E لح تم شا لارا

 هدعایسم اکو و یخی دنلوا دعا یرولف كم زون وا هر هروز نوحا ا داف ضرع

 هرب رک لالس ییرلکح هدنا احا هدا وم مظعا یجدهرکص ندنوکحاقر ها زلروب

 ضرع لا یر ر را رکسهیضاق و رلا وف یکددصم یدلبا مالعا تورو

 یرلترضح مانا هاشداب هنصبخمت اشاب دوج ماقمعاف نانلق ربصم تلود یایک اح



 الارعا یدنلو شعب بولد ی د لوا هدکد ردن وک مداه هنسفسنال واهدنسوش راق

 0 اشعلاو تورغلاند هب هند وغاب تولبود ورک هن هلا بارطضاو تريح

 :نادرکرس و رب یک را هدېت یار زمهلج هلی اشاپ «دنلذرپ لیل لوا
 | زو ارز راو لاح هنسان یرپوک هنوراو ناکما هفمروطهن نامرد رک لوا
 هک لوا هله ردبا اضتقا ارت نامز رد یآ چ وا هلکمیا ناب رج یراهراپ

 یر بودبا نییعت هفمار روبع یاح نیرفوق و لها كنسایاءر اون هلج
 ۱ نامش شمالزوج یزو جد 3 دلو را را ه دنا ناتساکنچ هدرهظ تو نوک

  یزلاملایوزج هحالوا لاطاینامه ریدیدندیا لات ساهدکعا روبع بوشیرپا

 ابصراتاتبودیک دلکر وک ریو قلرومغب نانلوپ هدرمهقرا زکلای بوغارب هدنا ید
 البا روبع ندنرزوا زوب ررب رر بونلک هلح لوا هلبا رلتا لاتچكباچ یکراتفر

 | ٣ دن هرکص ندقدنلوا لوانت رادقم رب یدلراو هنک ارپ 'ثعلاو برغلا نیو .

 / ۰ یدنلوا لور هنسهصق شدن بولب رک هلو هدلبل مالظ هدتعاس

 4 سصعرد لوب :تسارد یر ےکیو هات هدنف روهظ همدم دل

 .e هک ثلات ناخ دج و

 وا بوتکم هراکماک یاثاب ندنفرط رارف نودرک ناتسارا کت هدلحلوا

 ا ر تار سم راکدنوادخ یافت یر یکی وانس بوک
 كناغا ناغع ی ِ هداعسلارادو كناغا رفنضغ یماغاوبق هرکص ندراتفک وا رد

 هلیساحر یرهکی نکیشمرکوج ید كناشاب نسح یجشنرط بولیروا یرلنوی
 . وانمرخ بو ی هبلف هلاراغ اهدایز هرکصندنو رلیدلبا رابخا یتغیدلوا صالخ

 یالم هار هج یاشاب بواوا رهاط یکیا نکرولوا هناور هک

 | بانو طخ یکیدنا زاربا ریجوبق هضک وا رایدلیا میلست نیرابوتکم بولوا
 | نیفلوا هرزوا لاععتسا یلأمومومفم كنسهلج بوکم یکیدردنوک كنناطلس ودنک

 لوزن هنارس اشاب دجاو لوصو ه هردا هرکص ندنایدلریو بولیزاب یراباوج
  تولیوف هدنل زنم زاغرو یدنلوا هناور هنلو لوساتسا هداللا فصذ یدنلوا

 هدقامثاتقو بوقلاتندیلروچ هصک ل | یدلراو هبلروچ هدل زم یجنکیا ندا

 ل راه

 ا ا زرو هددکج كلوب نوک لوا بولیراو هلسحم مان یرولس
 ۱ تودنآتاق رم هیابص هدنخ رف ی اشا ؛دس رق یرولس ك 2 یراصهلا اعانیسح |

 2 اااتدا رکلوا لخاد زکیایسو لضاو هلونااتسا هک وا
 س سم سد : : سم ۳ و
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  "۱رفس كرانو ور ندهنس يکيار كناونع زدگی هاتشدان هدقدرا و هناکم هر

 رفس دحر كرانو بولوا شلوا رغم یرتناونع هنا رطاخ ندنکیدلک هر تر

 نی هالشف هدهروصنم دحرسیراب بوشود همش و وبد راهروب هيج وت یغلناځ هليطرش
 یسیکیا بودا تاقالم تاذلاب هلا اشا نسح هدنسارصص نومز شاک هقیجود

 هبارسییدلک هن وق ودنک اشا نسح رایدل وا هلاور یرغوط هنجما دارغلب باکره

 كعوحرم اشاپ میهاربا موقع ناخ یدلیا لوزن هدنکبس هدازیمکایزاغ ناخو
 بول واهرزواداقتعا هرم لاک هباشاب نسح نکیازلنادامعا هنک ودناتبجهبا ودنک

 لوالد هتعاسرزکس رشیدی و تفایض هلا ه وانم هدنرانکسم یی رارررب رهدنوک یکیارب
 هرو اضتقایتشمهرک ذلارامناخهدعب و رلیدلیا تبصص و ترشعول رد هجن هدن رادصک

 نح هر ندک دیک دف زطا را بوقبج رایدلیا نیرعت یسهبحات یوحم نکنی

 -یالوا مزال هننرهطفاحتو ریاخذ كن رلهعلقدحرس هلج بویفلکا قوج د اشا

 یماما لربتمصم لوا بوریدزاب هفنم بیناکمو هفیرمش مصاوا نوجا كتا رضاح
 تبوووفیلا هلا هداز یسکعا نم هظتفادارفاب ناقل یاشابدارم ندا ۳
 ره بورافج هرع ندنرتلابا ندوو هتسو یرابتخا نالوا اد کک
 تاذلاب یتسیضمپ هکلب و لاسرا هن رالح ولیمح هن ره رعو لست ت راځ د كن هعلق

 یسودنک بووقیلا یتمادخو لاقثاو بایساو یدلیا رومأم نوعا كما لاصبا

 هجوت هنوص تلودرد هلرانالوا مم یسلوا هلب هلیسودنک نامه بولوا رایکبس :
 نکیآ شعصابقأیا هناکر اشاپ نسحو اشاب یلع ناهد مک هعفد جاقر یدلوا هرزوا |

 فر بود دایاداب هحره تویملوا عونع هد هعود یحدرد را ریدلیا عنم بولک

 اعانسح هدقدنلوا لوز هنلرنم هند وغاب یدلوا هناور هلو بویغاب هنلوژت نارابو
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 ماد | یتفمو مالسالا یی هنن نومرطاخ هایس یدفا هللا عنص بو اکیسیمدا رب مان 1

 نواه ربرس یرو رګ هاشداب رثا رفظ رکسع هن هرکصندنو و مالعا یتفیدلوا

 هدنوتکم اغا نیسح ولنع و یدلیا ماهفا ن راکذلبا فیلکت قمراقبچ هرشط هلا

 مزاع هلبا لاسعتسا هکعثنب هلاثم هردس هدس هسیا مزال هنودنک لدوجو رکا

 هنلرنم هنکا رپ بولیقلاف هدنعاب ین هصک لوا نیکلیا رر وید زسهاوا

 هر تی كش رم هواروم هلا یراب تک نکل یدنلوا باتسش و 3

 بیرق هوطخ جاقر ًابمخ هنسیرروک یداوا لاح هروبع بولیزوج زو هدک دناک |
 راصح هجالا یدلوا ناکما هرورم ید ندنا بولیرق جد یرپوک یکی راقدلوا
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 23 A راد وط تودبا هر صاح ین ەتشد مالسا کو هدککود بوکج بوط

 مادقا لیذ ريعشنو ماقا كد هحاور عطقم ندحابص قلف علطم هرزوا لاحوب
 ااو تولوا یمهدناف ید كرتدنو تویلغا.ریئأت هلهجو رب نکل . یدنلوا

 | لافبو سارفا هکیدراو هبهبنمرب بودا البتسا د الغو طحت ینویامه یودرا

 ا ريدلوا ردا لعا بولیا جد ییرانوب ز لاجا لاجو
 یک بولقلاق هداصنا رپ باح مالظ تقو رصمر رخا بولاق یرالاح هرارق
 یدشلوا تعجارم هدارفلب تفاح بوابربو تناعا هلامالابهاو بانج هلي هعلق
 : یرادیما هلا یرلکفک بوچاق كلرکسع نالوا مت هدرلهسعلق ردکنادخ تمکح
 1" ههعلق بولوا ناوتو بات لدن یسهلج هدننوک ناراب ترفو قلوا عطقنم

 نیراپوک هعلق بوط هو بوصاب ن راسم كن رساخ نالوا كن مضاخ هموعه

 رتو خب فدهو ریشم فاع حد نیراهدایپ یرلقدلوب هدسزمو بویلپ وچ

 بویمهکچ نی راپ وط ندقات هلا یرلغلوا ریجعتو قییضت هل وب هءفد جاقرب بودا
 | ریدلوا ناور هیشرا هرات الو ات و نازبرک هلو یرلکدلک بوغار سالارخا

 1 كماقم خ زود ند ماس رفظ دونج تازغ و مالسا کس نالوا هدندو

 | هعلق بوکج ورجاهج هسیدلاقهنرهو بولا هنحماهعلقیرلیوط یراقدقارب هدف ات
 | اشاب دجالال مان رزو نالوا یسارعالاریما لیامور یدنلوا مالعا بصن هثنراندب
 یتلقازو هلبا لاعتم یادخ نوع یدیشعابق بوربک هنجما نکیا روصح ندوب

 رابخاو ردشلوا نامز نارقا و ناکرا دوسح و طوبغم و نانبلاب راشم بودیا
 || تلف هدس بودا راکدرور یادخ دج ءدقدنلوا راعشا هباشاب نسح رانا رورس

 | ۱ ۰ یدلبا ضرع هرادم

 ۱ ٭ لوبناتسا بوصب اشاب مزع #
 |[ هجوت هدارفلب هلا لأم رفظ رکسع لابفا اب یاشاب هدلاف هدنخرف لاس لوا نوج

 | یدلوا نابامن ناباب یب رکسعر ندقازوا یک یکیدشربا هنسارعص نومز یدیشلیا

 رثات نالوا رک ذ كبارکحیزاغ نالوا راتات ناخ هدنراکدتا رابضتسا وید هلوا
 ۱ 3 کک هدنامز تدوع ندرفس تقو یب هلو رایدلیا رابخا نیکبداکه لا راعشروم

 ۲ ۱ ۷ یارک تمالس نالوا یرردارب رکم هدنراکدتا راسفتسا وید هلوا هن تیکح

 || هرزواقوقح كرو توادعراهظا ههملایم و«ناخ یارکنیهاش نالوا هدنابح ایلاح

 ناتسادیاش راشلنانانع فطع هتم اشهنوا هکلب نازبرک هنفرط یلیامور بولوا
 ~r س
 ج
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 ۱ نارو رای دایا اود بات لدت هد:رصاح هعفدو یدارفلب ینوتساو ناور | 1

 هشاورو نوکر ندکدک نالیجا ندنلوق یلیا مور مالارحا بولیروشوا لا 8

 ۲ أ ا لوا توراو تاذلاب د مالتسا رکشع رادرسب ی تودا ماذا 8
 ربت و حوتفم هموق مم ةعلق ( ریبکلا تاللا هللا تبا عب ) نیک ماقها مامز فرص

 ّ نایاب یب راخدو ناونهترصن رکسع هافک رادقمو ناریمریم هنگ قرهلوا |
 n یدنلوا نانع فطع هشام ندو هرکص ندفدلنوف نان تکر

 1 هلدرا تیالو بونلوا روبع ندرومعم رج نالوا ان هنسام هتش ندندو

 یصخ مان شروم لکیس نالوا ندنلسن رایروتاب نوا كلنا بصن لارق
 بواوا یسیکب راکب ندوب نکل یدنلواهنا ور هلبا مالسا رکسع بوروتک هلی
 بولقلا بوبح یاشاب نالوا بورضم هلةدنف هدقدنلوا هرصاحم دارغلب یلوتسا

 ندلحو نیراب هحرک بواکه لا هفاح هیاشاب نسح قاطننوډرک قاتوا اشا ىلع

 هلا ماب رفظ مالسارکسع زس هکر دقق و اما زسرو هدنک هنفرطییالو لدرا بو

 هاد یلک هکر وئلوا فو زرولوا هرصاح هنا ندو و

 نود دز هجرکح اشا نسحرادرس هد او هلوا ثداح هت راسخ و ثعاب

 زردا اعضا و عامسا زا وا بوط نالبا هرز وا یراتداع ایم و E هدنر واط 3

 مر 1 2 7 ۳۹ زار سا مش تک ی ekê I را دم
eaکا ی یخ  GDنت یر  CEAیر مشت تیک تا  eaراس او زراعی تان تیپ ات مس ندا تا تا بش ار اب تند  

 مالعا رفظ دونج و مالسا لها درحم شعا قحا نجد ردق كم ید تلا نکل 1

 هکو باشاب یلع موقرم هدکدید . ردراشلبا مادوبد رنوسقما مادقا هک هلدرا |
 ناک هرواط هکندروتک رج بواک ندقلسوساح ہدہالا فص) زعسار ی هف ولع :

 ردرفاو جد یرلتلا راه و توضطو ردرهاظو ررعم کود هدایز ندکب ناسا

 رکهسیا نا داقعا ردنورفا نددح یرگرامت لصح بول ۱ 0 ۱ ۱ 1

 هسرولوا رهاب الخ نیردتا ليج یرب رقت و بودروتک تسیضاف ودرا 3
 لاقمو دامعا هنمال ګګ روک شوخ هن ورا ندهةبط و ید د كلک ندمعح 1

 دیس هلا هروصح رغ دونحو هروصنم گیس تلا بويعا داقتعا دن رالأم ی 13

 یک یراکدلیا روم هنفرط هلوک و روع ندنرسح یسهعاق قتل وص ییوص 1

 ےظع هلا راعشیب رکتشل كرارق خزود نعشد بواک ًابقاعتم هلا بدناکم رایجدایرف |ا

 هدنجما بولا هدنجما نوکر ر یەتشب روصح نسەعلق نیدو یرواط
 نیعالو روهظ یعالک كناشاب لع هدن راک دابا مالعا ی راکدتا روهه یرانانل و

 هنس هعلق ندو نا ان نعد رایدلبا تدواعم هندناح هدشدو تمادن راهظا



 ست

 وا .دناکر ر لاس لوا خد نوغتسا هكلب ىدا زلا هرصف نعد یدارقلب
 یر ءوس كنید فا هلا جی اتالوم یا رواک هدوجحو جد تاحوتف هڪ دار

 نالوا هدهنس لواو یدا واببس هنسقک ندلا كدارفلب ینوت-ا یربخأت ولکدو هليا

 | بوراو هن رزوا هروب نم علق اشاب نسح یدلوا ثعاب هنسلوا ضحم وغل رارفس
 3 كن راح نعد یدلوا نامرد هدهنس لوا یدلبا يلب ىعس هغلا هن هک د نج ره

 ۴ یدربجاق ید ا یرهکی هد هل ام نالوا هعفد ر تویلزو جد یراروناط

 3 | روقنم یسکب رلکب ندو نالوا یرارادرس هعیلط هدهلاقم نالوا هد هعفد ییکیا

۱ 

 یرادافقو هاد دج یمادخم؟ اشاپ مهاربا و اشاب دم فورعم هلکید یشوف
 هرانو ییال نعد بوبا قلرادافو اشاب دمع الال یسارعالاریما یلیا مور نالوا

 " 1 ندوحو لاوز یار در هل باس هر ودد توادع تون رول هدق د) وا تدرق

 5 : E : ی : 3 ۱

 . || دچا یرواط نعد خد یسیکیا كنیرارادرعم هعیلط نانلوا رک ذ نیکلا دارم
 E : یرهکی لرک و اشا نذح لا هر رصذ دی راددل وا دی هر قحر ده و دب دیا

 بناح بودا هنا یاش برقت بوبمهدبا مادقا هبهلباقم جدر اغا ىلع یماغا

 هرکص ندلوخد هنصا یرالشفو لوصو هدارغلب رایدلبا تعزع هاشم

 ۱ هدقلوا هاور هلوساتسا بولوا لکو ندنفرط اشا نسح نوڪ ا یدعهع حاکت

 ا لع بودا شع هددا رغلب شف لوا اشا نسح را ددرس و ڪڪ ليج مادقا

 ا حاکت ددع هدلوماتس.ا یدنفا یدبع ینیمارتفدو اغا نسح ولنیع هلا

 | هاپس نکیا ریغص روخاربم انا حوصن مدنا ندنو ریدردشنرا همام
 || هدلاو یباغا حوصن هدنراموجه عقاو هد قو یراکدتا لتف ییارک كنس هفناط

  قلوایرب ندنناسل هایس هرکص . یدبا راشمریدتا لوزع» ود ردندنعباوت ناتلس

 ]| نوسرواشاب نسح یجب رادرس یبصنم بویهرو بصنم هدهناتسا نوعا

 | هلا هدزم لوا رلیدردنوک هباشاب نسح روب نم هلیسهدزم حاکنو هلبا رابوتکم ويد

 دما یغنلوا ریبک روخارب« دوخاب و یغنلاغا یریکی بوراو هدارغلب اغا حوصن

 لد ابرد مرک ا رادرس یمالارخا بویلوا لباق لح ید ندنسیکیا نکیا ردا

 هدنرا ها هنس و ردشهردنوک هلوباتسا هن بودا تیاعر هلقلءاب جوبق
 ناز كنهرو نم هشاط بولک هدارغلب هل راروالد یرهکی اغا ىلع موفم

 ه دحرم بناج هلبا اشاب نسح راثارفظ رادرس هرکصندکدریدتا عیزوت ینیرامزاولو



 لامهاالبو یدنلق دمال ید لوا ردناهج هاشداب هرشمه هکناطلسهشئام نالوا ||

 لوا كناشاب نسح هجرکا یدنلوا نامرف قمقیچ هرزوا لاجعتسا لاک لاهماو ||
 تمدخرب هلبفغاق مک هجریدقت یتیدقیچ بویلوا ىلا هجؤرخ هدلاف هدنخرف لاس ||

 دحرس اشاب دمع الال هسا لاح هل هتسوپ بوناوا ناب يندنلوا لاکشا هدکلروک

 قمقچ هدنزورون هينا هنس هلا كرادن یلکیسودنک بودیا هظفاحم یهیمالسا |
 بوتوط یتفالخ فرا یدنفا هلاعنص نکل یدلیا لاقم طب ود ردیلوا

 رفس الا رخا بول وا نامر هربخات هالدا مات مادفا ود ردک رک ا ۲
 4 یدنفا هللا عنص اشا  نسح نوا صوصحو اما یدلیا نانع فطع هندن اح

 بوردتا لزع نداوتف دنسم بولوا رورو رسکنم ینوردو روضحص هدایز
 ه دع) ىدا تک رح ندلوس تا ڪيم ردتا بصن یهداز دحا وخ هم رب ۱ ۲

 ريخ أت ال ىسەلج ب ویک رسا یرانالوا لوزعم ندقلماعمکاق مد ساا هح و ه رەس

 بودا ماقمعاق ییاشاب لیلخ داماد ندنراګا بویلبا رزو هن هلکعا ضرع

 سصع "یتفم هرکص بولوا ماقمماق نامز رادقمرب اشاب لیلخ یدیشموقبلا هنر

 ی٤ا فس ر بول وا لزع هلکعا مالعا هالعا رب سس یساشنرا یدنفا هللا عنص

 یلالم كرایلالجو یلالتخا كناقب هتوا هدننامز كنا بولوا ماقمعاق ا شاب نسح

 رولک ( تاب ره دنقح ران الوا صسصعع یارعش صعب یح تولوا هدابز ندر

 *ردتعاس طارشا كنصعاستلود نامز * ردتمابق ناص ندفرطره رارخ هرق

 زانکش هاهحو ر مظعا رز و هدعب ردرلشءد هدنفو لوا تابا ( نر

 هدلانم ره هبودنک بویمهر دوا یسهلوقم رداج و قالوا الصا هکیدلیا راغلیا
 هددا رغلب ۳ یدردا تحارسا تورک هنگ كا توردتا رافادراح ندهشدم

 هنو اطن نودرجح ق ات وا نالوا شلوروقف نوا كن اشا میهارا تورا و

 یدا رابط عم ناص یدجوک بونوق هلا یراقدراج هشيم لد هيت دیا لوز

 هرکصندک دا عیزو نر هریخد ره یدحوا هدا رغلب دن وک قرقت

 رادرس جد یرواط هر نشد اما یدلوا داور هنل و ند و هلیدصف نوغزسا

 لوص و توراو رادرس ۱ ِ -ِ ارغلد ییوئسا ندلک روم

 واد رس اشا ۳ 2 ی ارخا اسب نسب هس د نوستیک هلا تزل

 ییوئسا هلغل وا شش و هد لحرب 19 یا یا مالا گس یدىلوا شلاق هنمای



 را 25 عج ها ناک نافد حالس بایرا هلج حابصلا ىلع نوک

 ۳ رابدراقبح هرُنط هلا یرظن نودرک ر سس یهان نیس هاشداب هلا حاطاو

 | یمرک هدیاح غاص ناهج هاش یدیا راذفلوا توعد جد الضف ةفاکو الع
  ندنرلهروز هایس ریدل وا رظان هرهد همزابو رضاح بودا سولج هرزوا

 ۳ ۳ نم ۳ دید

۳ 4 
EN. 

 تو

4 #۰ 
۳ 

 هداش هوا بوراو هبارا ناهج هاشداب روضح رارشا یلاثما كناو هفیلخ نیسح

 تفطلس یالکو نکشلک هلاح و یلالتخا ه هبمالسا كلام كرابلالم یلالج نالوا

 ریشعش فلع یسهلج هللا یزللیلا يصقت هدریبدت نالوا مزال بّویءهریدلب کس فالو
 هدرمههجاوم بو لبا شبتفت بوروتک درره ٠ ردرلشل وا ق سم هغ وا

E 

 || بوراقیج ندنسبح هلق یدب یاشاب نسح یجعاس نانلو هدنرادص دنسمهدننایغط

 هل. یصیخالت نالوا قلعتم هیلالح رارکت هدنرکدروتک هبیهاشداب روضح
 مزال هلا فیرش طخ هن رزوا بول واضورعم عقوام هدقدنوق وا تولیحا سووا

 ۱۰۵ ا نفللو روطتم حد نویامه نامرف ود هلبروک هلرادن نالوا
  یساغاویف یسفلوا نییعت رادرس كناشاب ورخ هدنامز لوا نکل بولو صالخ
 " یاغارفنضخ بود الج هنسهغل وا بصنر ادرس هل توش ر نغلوا دنتس ه اغا رفنضغ
 ۳ ۰ الا لق هل رکسع موعه نانا نافع نالوا یناخا هداعسلارادو
 یسودنک لام ا تس یرصکی هاج نکیایماغا ینرصکی جد اشا نسح یعبث رط

 "هصز :دنامز قحیروا ینبوب بودرکوج ود یدیازیا هنیزخ میلست بودیا لکا
 هان هشرلفدل وا ناهاوخ ینغلوا وفع ندناهج هاش بودا تجرم نایرصی

 . || ناهج هاش بولوا ناشی رپ تیعج هرکص ندنو رایدردنوک هنبارس بودیا وفع
 ۳ ید وا هناور هنمرح

 ٭ اشا نسح یصشع ترازوو یرادرسرک ذ #
 | یدلوا لصاو هلاثم هردس هدس یلاقتا رخ كناشک روشک یاشاب میهاربا نوچ

 i هدمازحا رپ ما تالف هاکرد قلرادرسو یمظ ۶ ترازو ندهبلع تنطاسفرط

 | كعئربا هنوامه یودزا هلا راغلاو تعرس هبا شاپ نسح ی ع نالوا ماقمعاق

 مهار اوید نوسلوا حاتحم a ک زاذلت رفس تاهم ندم دو یدلروس تراذع هلمطرش

 تالا حجو هناخ هبحو هاکرخو هح نالوا هدو امش یودرا كناشاب

 . یمهحوکنم اشاپ میهاربا یتح یدنلوا هبه خد یلاقنا بابسا و لاغبو لابو



 ت

 ندتعاطا بولاص ران وغلاصهدابز ندیلالج هبایار و ااعرولیدبب ًاعیج یراقاحتسو
 ود ردشملا دابع بیذعتودالب بی رخ هدایز ندی زابهرق بودا لوک 3

 | اشاپ نانس هلکلیوس هدادو لد عاب هاشداپ بویلیا داقعا ید یدنفا ہلا عنص
 ییاشاپ ےھاربا یاح ندلوبناتسا بوریدتبا لزع ندنرازوو ندقرادرم, یتلغوا ا "

 هد هبرمصیق بوراو هلا رکسع اشاب مهارااح یدلردنوک بوریدنا رادرس ا
 هباشاب نسح یلغوا اشاب دم ندنلود رد هرکصندقدلوا مزهنم هدنفدلوا لباقم ||

 هدعضوم مایولدبو یدراوهنرارزوااشاب نسح تونل وا لاسرایرما قا رادرس

 ۱ هک ی ح زابهرق ندنلوق ولءاش هدکلیاهلناقم مکح هلبایرکسع ماشو یلوطانا و هلباقم 3

 درم هلیلجا هدنراغاط كاج بوجاف بولوا ممم ردمیلطادبع یا
 3 هدنسالشفتاقوت رارکتبولوا مج دای نسح ولد یشادنرق یمایقشاهلجج بولوا

 تع ىذەعالوا توصاب ةتغب نغلرغاوبوزو بولوا لباقم هاشا نسح تورا و

 حص ص ینیدربدباب ود تنج هضور تح یدلیا تراسخ ,تراغ یتباوثا _لاوما ۱

 اشاب نسح نکلنا صبق نسح ولد ید نس هغ ن ر هلا راهفوکشو راه
 هدیلاع صقر شقلوا ان هدنرزوا راود بونابق هدنسهفاف داقوت ندنرامو ترک

 راب دلپا دیش بوروا 4۱ كنفت ییاشاب نسح یمايقشنا نیک و ۰
 هبهجردرب ینایغط كندح ولد هرکص ,ردشلوا هدنخ زا زوق ل ل

 اد عام ندو یدیغ و هتک رولوا لا هسلبا تعرع هماح هنره هکیدراو ِ

 یثاوط نبفمالوا یلاخ ندکلک ءروهظ لالخخا تکلع و لالب ید ۱۱

 ریدایا لاسرا هنحالصا یلوطانا بودارادرس ییاشاب ورسخ رزو نالواندنعو

 قحل وا رغاظ یدشر مدع هاغمالوا رداق هریدن نسح ځد هيلا یوم رزو 3

 یرهکی هلیا هاپس كب رح نیفلوط یهاشداب ناود هلا رغاصا و راکادایرفا

 كالالتخا و و رب رقن یلاع لاوحا هدنروبح رپ روضح بوراقیچ ہ رشط یربظن |

i: 

 | راتیجءهرمشط یهاح ج هاشداپ هتبلا یاب دوحم هطزرک نالوا تا 2
 ارزو هکدنچره رایدلیا مادقا نوجا سوصخو جد هناکرا راسو مارا ود

 توی وا مار هن راضرو مالک لوبق رلرصا رای دلبا ماها وفد ناود ناکراو

 یسنرا بوج ههک لوا رلیدلیا مایق هرزوا لاحوب نیکد هماش زامن نوک لوا



 بتاعم هرکص هشب را دنزکو ررض هلحمرب نیدعشریا بوراو روصنم رکسع هک ادابم

 نالوا هدکسوا و یدلردنوک بولیزاب هدیدش بدناکعو هدیک | یهاوا ویدزسرولوا
 ۱ تولیزا نوه شراس بوتکمو نواه ما ید هبادخک دمو هباشاب دارم
 ۳ ۱۲۱۱ رلوا هرزوا هظحالمورکف یفرط ادعاو هظفاحیوروط هدکسوا
 ۳ . ایا روفومیس هدکنشیرپا هدادما هسردبا روبط تكر حرب ندندناح ادعا

 تواموق روصق هدروما ربیدت هلهجور بولوا راناوید نوکره یدنلوا هی
 ندنرورم نوکجافر رلیدل وا نامرف رظتنم هلا نارکن هنفرط نابح هاشداب هاکرد

 یودرا هلا هروب نم فئاوسط جد انا یلع یماغا یربهکب نالوا هدلو هرکص

 || رتسندا روطخ هرطاخ بویغلوا یلاخ ندهرواشم هلکناو یدلوا لصاو هنو اه

 . || دال (مویقلاكللاةجرلاهیلع) موقرم موحرم یدنلوا رودقم فرصهدنروما
 3 | فورعم هاکعد یح زابهرف هدم ندزعا تعزعو هجو هنرفس راوا ندنعد

 يا

 جو رع هنایغط "هوردو ح ورح هدسا و مام تلابا صخخرب فوص وم هلارصع و یبو

 3 تولاص ران وغلاص هبارف و چاو بویایا مج سان رارشا سابق یب هتناب ںودا

 | ىب نامزو دایدزا یداسف هک دک بودا تراس یلیدس یاناو تا ینرطره

 | نانلوا د داند لوا و هنعف د كندابف و دن تولوا هددادتما یتاغطو

 رامجتداب رف هلغمالوا رداق رانلوا تاابا باصصاو تابالو "یلاو ه-ذعفر نددالب

 7 رزو یلغوا اشا ار فصا | یارزو هناکرا و ناود

 ۳ ۱ دارم زاد 0 رو

 موق میناب بودیالوخد هموسرم تهز موب لواو لوصو بوراو هفرطلوا
 (  لاعت و هناصس هلضف ) هدکدتنا هلتاقم زاغا هلبا یئوسش رکسعو هلباقم هلا

 نصح هتسهعلق هفروا یحزاب بولوا بلاس یتیداسف و هنف راثا و بولک بلاغ

 ۱۳ ایا هلب وا بوکود قلراوب شورغ هن رپ نوشروت بودا
 25 عج ایقتشا هد رزوا هش]س . بوليرو یاس مروح هبودنک تورواضر رییص

 i E هدرصع لوا هكا با قار طا بوزو یعلص بوسلوا

 هویج مای یصاف ی اج نالوا یسهداز ردارب كند-_دفا ها ی مات الا " یتههو

 3 ۳ نام کم هب یدنفا هللا عنص موم هنسک یضارات

 | یرتنایا نالوا هدبناوج لوا هلبا ییرقت قلوا رادرس هس رزوا یلالج نوجا
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 راسو هناهج و ینیراهبرع بوط هلج بوراقیچ هنسارعع نومز عقاو هدنلباقم ۳
 هنناب یرارداج نواسه یودرا یلاد.جو كنج تاوداو لاتو برح تالا

 یرکسع كناغا ىلع یساغا یرچکب تعاس لوا ناهو اسو رضاح تور ۲

 ۱ راب وتکم ندېلا یوم یاغا یدلوا رظان هلو و رظتم دنسلو لوصو 9 8
 ۱ ا اشا دارمو ید شک یربخ یغبدلوا هناور هلو بوقیج ندا ون تا 8
 " یاضف هک اننکیاهرزواروصتو دیمدشربا هنل زنم كسوا اب هدناحوب ادا دجش | "

 تیاصا هراقواب راذرس دوم مرک دوحو ضرما ضرع یک قا ان یالب و یاعما

 ضمب ندا رورع نوک شب ترد یدلوا شارف با ناو مثچ بودا

 هر ځد یسودنک ینکو دیاتوم تمالع یراررقن بجوم هکیدلیا رومظ عالع
 یضترم یسهداز یعنیکلیا ساسحا وهدهاشم یوم باسا هدندوحو هلا سابقو

 هک نوک یسنربابو نوک لوا یدلباتیصو قلعتم هننافلبودا توعدییاشاب |
 لبق ردینوک الث کی وک یتتزوفط كمرحءام ہد رات نوا كب كن هو 2 ۲

 ۱ یاغوغ یدلقتغارف * ندنامجیاشامیدموبنزوک ( تدب ) یدلیاتافورصعلا 1
 هلا اشاب یضنرم موقرم یدلوا عقاو هتعاصرپ ةعفاوو نوچ ( ژن ) ندنامز | " 1

 یسارمالاربما للیا مور هلترازو رایدلرمم نافل هداز یک ا ا 9

 ندوکسأ نالوا یماتشم هلطرش كعثربا هن وامه یودرا اشاب دمع الال نالوا

 ر زو یدیشلک یربخ یعیدلوا لصاو هراصح هجالا هب رکتسع یتلایا بول |

 هو ام" یودرا بونل وا مالعا یتوم كراقؤاب رادرس بولی زاب زيود هروب نم 1

 زور لوا یدنلوا لاسرا هلادب ربریس ابص درب و لاجعتسا نوجا یسعتریا هلاراعلا
 نکردا لسغ ییدسخ لاسغف هدیصض توو یوک یسنرا و

 مامت یرما نیفکتو ريحت كرو نم رادرس یدشریا بولک هيلا یوم ریزو هلباراغلا

 نود ةناما هدنلحم بسانمر كنمرح یعماح كب ماز بوللوا ادا یزامت بولوا ۱

 موحرم تودروتک یریصقتلارئک رقف دبعو هيلا یوم رزو هر کص ندقدن) وا ۱

 ع رفتمو قلعتم اکو راس و یتموزل یظفح *لرادحرسو یلاوحا یلاقتا كموقرم

 مالسالا ج صوضالا ىلع هالعم ناود ناکرا و هالعا ر رس یروما نالوا

 هباغا یلع یساغا یریکب نالوا هدلوبو هرارکسسیضاقو هبیدنفا هللا عنص نالوا ا

 رایدروب لاسرا هلا راقالوا لاعتسا لاک بوریدنبا ریطستو رر لیصفتلا ی بع 3
 زسهدیا رودقم لذب نوا تسارحو ظفح هرلکب و هرایکب رلکب نالوا هدرادحرسو ا
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 1 NE ندنف لب راو رم ات مر هد صف نالوا رک د
 ۳ ۰ ۲ ۶ قرف تج بوبا یافتا هاسهنسهلازا كناغا رفنضغ یساغا وبق
 | ۱ یرلبا ااو مادقاوید ردکرک كمك ندهتروا اشترا هتبلا بوریک هلوبام روضح
 ۱ ۵ ! . عاقسا یربحو اا مارا مظعا رزو شلوا رقم یس هیچ دج كناغا رفذضع هلا

 . بودیاصیت هبالعا ریسمهیاپ نده وا اقباهدنرب بویمریو اضر هنسمیچ هدک دا
 كرااغا نالوا هدمرنح مرح ثعاب هغهوتبلا یموسم یاغا مظعا رزو یدردوقبلا

 هنبرق تلدعم نیطالس فیلاسا و فراع هتلود ند روما بولوا ثداح یژنک |

 . شیوشت بم بوشود هنزربرب راغاو لالتخا ببس هنقلخ ما بوبلوا فقاو
 ا هد هاشدان یتامعم نالوا ضورعم ندهرشط ادعام ندنعیدل وا لاوحا

 | غیلبن هلا باتو لصف یباصن تمکح باوج نالوا مزالو میمفت یغبناک رایریغ

  لطعم نیبم ند مزاول ولت نیسم روما هلکمامهدیا میلعت یادعام ندناو بودنا

 لح ردلکد 0 را لاوسجا و لقاع هدنررب هسیا لاح هن رولک مزال قلوا
 هام ااو و هاوخ بور و باوصاب باوج ود رد عفان یرارق هدنزک

 ۰ یدیا فتم م هل | هایس + ورە ٠ e هللا می و "ییفم یدر دتا اھا

 | | لا نالک هنشا شب 5 ج هدنامز لا ا

 | كلذ زلوا ریخت هدنال وا ردم نکل /یدز وا ۱ فلت هلا هلبح فبس توبلک هعوقو ٍ

 .E :ےلعلا زر زعلا ر دقت

 4 ا 0 1

 : ها ۱۱ تن مد و e ار 2 ی یدندا ا ا 7
 هلا ا نوجما ناناو ملص دقع هبورلیا نیدلوا ناور ههروصنم دحرس

 | نرلکرادن هدبشح نیربشو مت و هددراکد رم یکیا و یدردنوک یدک د

 ۲ ۱ ۳. كلاعفد لار هنناح نوغزسا هلبارلهدا مزال هراودنکو بوروک

 مها را مظعا رادرس رلبدل وا مزاح کرو مد وه یراتا ريخ لءفو و مزا

 ۱ م لوسر تازجعو لکوت ( ءاشننم زعتو ءاشتنم ثاللایوت ) ىد اشاپ
 !ارغلب ییرارداچ نوبام یودراو نی راقاطن نودرک قاتوا بودا لسوت هاشخم
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 دا  E PEE E e LE EES ENO N E OE OPT OTNی  N ۸نت 3 ی . aی ات ون  E EE RG sa EEا 0 ۰ ۱

 هلس ےک هغود ران ندهغود نوک * ردولکو هلسائداح رک ره هکنارود ( تبب) | 3 زیدرو کج رکورهارا عاواو راد سکره ها لا و رگ

 بواقع ندنرارو اط رارف ح زود نعد هدفدل وا حابص ) زد ) ۴ ناهک.ا ۱ 1

 رایدم ر سوک شاب الصا بوزاق رافدنخ بوب ردنوک هرواط بناوجو فارطا | "
 یک راصح هحالا تویمهدنآ تک ندفع قدنح لوا جد یرکسع مالسا لها

 ینه رق ةعلق بولو لاح هرعف نعد بودا هطاحا یرومقم رواط یرابالا

 نوک زکس رایدملوا یلاخ ندیقیضتو ریسعت بویلکب بودبا هرصاح راکت رف زکلاب
 یراتکلم بوقچیرواط نعشد بولوا یهدناراباوه رک ر هرکصندفدلوا مامت

 بیذعت هلبا ریشع برض یتعشد هجن بودیا بیقعتمالسا رکسعرایدلواناورهنتعم ||
 رلنالوا روصحت هددعلق رایدلوا نازیرک هوب یراکداک ب ويم ودیسیرب الصا رایدلیا
 ی در ك واسوآ-تدنارواط |

 طبر هب هیمالسا تلاع و طبض بوریک مالسالها هرکص ندقدل وا لاح ندنعشد هعلق

 لاسرا هلا قالوا لاحعتسا لاک بولی زاب راههانعف هفانک او فارلا
 عاش و عالق ده رو هزر و رامو شیک نالواندننافاضم هرو نم عالق ویدنل وا

 یتامازفدهرادم تداعسهناتسا یمهدزهرانارورسرابخا و یدنل» طو مه یه شداب

13 i E1اعود ڪا حوا نوک وا هدا وب اتسا هی یدنلوا لاسراهلا ىلچىدبەناليرو  

 غب ا ر ات رعظ ۳ ندراکدنوا رخ بناح هراعش رفظ رادرس تول وا

 هلا رج دق را ہظع ترازو بوک راهرخاق ناله اس رو هان وا ره و و قله

 هرایکب رلکب هلج یداوا دراو ید نورقم رفظ نویام طخ نوعغلوا فرصت | "
 بواک رلتعلخ لقتسم جد هفاصوا تقادص ربثح و و هفارشا و نابعاو هرلکی و
 هناورهلوبناتسا هنسافایرصکی بوئلوا تدواعم هباتشم بناحهدعب یدنلوا تار
 هددارغلب شیوشنو هغدغد ی ید شيق لوا هرکصندک دار و تزاحا هغغلوا

 هدص وصخ و بولیروک یاهو راخذ كاحره نکد هراہ لوا یدنلوا تماقا

 ولس هتعاطا "هداح نود رح لصتء هلا تااقساو یدغل وا لامها و ریصقت

 اشاب دارم هدرانا هتسجخ راه لوا یدلوا عبات نعشد بی رق هکبب یعرکی بودا

 بونلوا نییعت هنعئد بناح نوچا دتع ینلاوحا حالص و ےلص ادنکک د هللا
وا لاسرا هل | تاوناو تیاعر عاونا

 ۰ رثیدنل 

 ۱ مالسا لها ہیک ق راس یدل وا دیش نک ردا ما دا هرومه ندقدنخ 13 ٤

۳5 



 الو ا هکیدل و اهم رعرب توردغاب هنرزوارادرس ول وط دننام

 نھ ح لاعو دیهش بولیروا هلبا یغیدذ ك فن یجاق رب ندنم“ڈ هاپسو رادیلسو
 ۳ ۱۱ام نول ید هرافواب زادرس 4 رایدروک رای دشود دما

 ۱ نوسغفوطقدنف ا اخ كنایئنیدل وا راوسلرادمم رانا ]وب هدناکر رادرس

 ۱ مت ما لوا یدلیا نارق هدنا بوکج هدرا دتشب رب ود

 | رولوا هجو یداک هنناب رادرس ناذک دایرف شءروشود نجف اغا نسح یجتارط
 ۳ 1۶ رد زرا لالا ی .یدلبا اکب ود رولوا لاما هلجم مالدا لها لاح

 دج نر و هشرلیکب رلکب یلوطانا یتبرب و یلیا مور ینب رب بوزاب یدلروب
 هدنرزوا زادرس نالاراسک اح نعمد بورد وک ه یشاب یجوط ییر و هادهک

 ۱ اد ات وید زسکرک كعشربا هلباراغلاو تعرسلاک ردهدلوخد هرارداج بول وا
 ۱ او بوغار نکیا هدنکج رواط هدورابا یخدرنا یبنل وارابخا

 ادا دیش ویرکسع یناایا اشاد وص یسیکبرلکب یلوطانا مدقم ندهلج رایدلیا
 ۱۲۱ ۶ هد بوک یغات رالاسمم یناو توشیرا هلارکسع نالوادوجوم هدنناب |

  بوریدغاب یکناراب یغودنف نیک. خزود نیعالم یک یراکدلیا موحش هن رزوا ۱
 ِ ۱ زاتفر داب بسا یتیدلواراوس كنادک دم نح رابدردنود ورک یجالسا ر ع

 | ندنرارداچ ینبراب E O مد تولپز وا ىد

 8 دنح ره بورا و شواح شاب و رضع ند و رط یر اا هکمروتک نورافیح
 ف

 .رارکتیراغا )رک شا یمبرب توسهروتک یتسبرمغ ندرفن یللاقرف رایدلدا

 1 ب یدو رایدنآ هنرایالا نالک بیرق هلتاغ كنمعالء هعفد جاق ر بوروق

 1 تقو هرزوا لاحو رایدم یک هنيا رارداح تولیا قورخ رادعهرب ندنآ رابذناق

 1 نعد 8 ۳ مار را هدمام وا یر یکرا بوشیرا مرلظ
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 هلکنا ینیرافات و قدنخ بونلوا عج بولاص /راتیس شلوروا ندفوبج و تیچ |۳
 ررووک بوروس یار نالیروس یاب رج كراوص راهسروس قارپ وط بوریدلوط |

 هلا قار وط لوا بوریدلوسط هلبا بارت نورد ن راجو هل ءان کا یا ا ٩
 رحم رب نکیا هدمادقا هری هلقرط و مالسا رکسع رایدلو لوصو هب هعلقنماد
 نایاسم یرببالا نعند هدلبج نالوا رظان هبهملق هاکان بولوا یکهدناراباوه ا

 شما یروهم رکشعو یژیالاو یرروباط كرارق خ زود نشد رکم یدلوا | "
 یسودرا مالا لهاو راشلک نوجا تاحن و صیلخن ننداغلاو دادما هرو ةعلق ا

 یرهکی ج وم ابرد ج وف ح وف ید ند فرط مالسا لهآ هدنراکدلکهش رق
 ناوارف رکسع نکل  رایدردنوک وشراق بودا كرادت رایالا ندنراس و

 بولوا نادرکور ناءا لها ندهلاقم هلغلوا ناشفشتا یفاص نایغط لها و

 وشراف هلا یربالا یریکي جد یساغا یریکی ۰ یدنلوا ناکما هشعاط
 هلغلوا رااکتم الا نعد هکدنک بویلوا رهاظ یتروص هبلغ نکیا شمراو

 ریدتح وشراق بولوا راوس جد راقواب رادرمس هجهرکص ندننامز رهظ ةولص

 تول وا تیصم دن رانک قات رب بیرف هنا نوا« یودرا هبلایموم رادرس

 نشد رکم نکیآ هدراظتا هنربخ رکیرفظ رکسع نالوا هدوریاو یدلیا رارق

 ندندرا نامروارب بولپریا ندنسهلاقه مالسا رکسع یالا هنر كرارق خزود

 شما راشلبا موجه هنمالا یرهکیو راشاک هنرق یسودرا مالسا لها ات بوئالوط

A 

E 7۳ 1  

t4کاب یاو یا رو یوو 1 ی ی ا  

 رادرس بوچاق بوکروا یک مانغا ٌهمر بویمهروط وشراق یسهشاط یرهکب

 ریدلیا باتش دنصح هنګا نوام یودرا بوارعوا هر ییدروط راق واب

 هنندرک ی زاتسد كح روک نیرکدلیا رازف هلبحوو ته راد ۲

 یدروک هبد زسردیا هلو نوچن راشادلو یې بوراو و-شراق هرانوب بودیا دلب
 راقواب رادرس رلبدلوا هناور هن رداچ بولوا دیعب ندکنج لح بويل وا دین
 کاله یسودنک ر اکر خا  راروهدیا رارف بویملوا رارقرپ یرهکب هگنداو کک

 هکیدروک نیدمراو هی ورلیا هوطخ جاقرب یدلیا راغلیا هنفرطنعثد بودا رابتخا

 دن رانک یسودرا مالسا لها بوناق هنک وا ییرازادنا كنفت هلج یرلبالا نشد

 روبع نامه هدر هراراشمرا هنس ارم كعا لوخد هرارداح بواک بیرو

 جوا نالوا هدناب هیرانک قات لوا راعش مط راد رب شا ا
 ینغیدنف نفت یرکسع نفد یکی کیدشیرا هلا رادولسو هاس یرادقم زو ترد

 1؟



 | ۰ یدروی ےلسن روصق یب هرلکنرف نالوا رک ذ ییرولف كی یللا نالوا
 814 هک هنربق دعلف لاوحا رک ذ #۶

 . || ۱ یصقثرط یماغا یرهکب هدفلاو عت هنس اشاب میهاربا مظعا رادرس نوچ
 . || هنکف نوغتسا بولوا هجوتم هرلا ترصن رفس هرکصندکد لک هدارفلب داطاراد
 یتکحهدبا حوت هش ریست هارینق علم و الصا توردتا اد ود نرهدنک

 ٠ ]| هللا رکی رفظ رکسع یدلیا هجوت هنفرط هبصق مان شولقش بوریدنود یراغوط
 E ی نامز لوا هک ف وص وم تقادص فورطا مارو هدقدل وب لوصو دشولعش

 ۴ ها اشا دارم بودا توعد یدا ةف لح با ےذ فراعم باتک تسار هداف

 ا | بوردزاب نوهثم شراپس نوبامه ما اباطخ هبادذتک دج نالوا یرادخنک
 | حف نیدمراو زب بویلیا هرصاح یی هعلق مان هح ووپ بوراو هلبا راغلا هدنن ومصم
 1 یروفسم ما ريصقت رپ ربتف و یدریدتا حرد ویدزسهیلیا ربثک یعس هنریضستو

 ۱ زنا یداردنوک هبامهبلا موم بوکچ ییسارغط یکزمیدتا ریطست روفلا یلع
 ۱۳ ۱ هیوک لوا هلا رأت رفظ رکسع نالوا هدنرانب ربخأت الب اخد
 . || ههعلف بودبا لحا رم یط رابدلوا هناورهن ربضست هعلق یرافدلوا رومأم بولیریا
 ۲ | یهعلف هعک ملوا هرسف شد نالوا هدنجما بودیا هرصاحم یکی راقدلوا لصاو
 | || میهاربا اشک رکسع رادرس راثا رفظ رکسع رایدلیا میلست ھباملا یموم بوغار
 || م قسەعلق هجو و هدکدشريا هننماد هعلف لوا بوچک هراوتکس هلباائاب
 || بول وا نییعت رکسعنوجاهظفاحو رادزدو اولربم هنجما رایدلو شفلوا ریحلو
 . || ق هدلازم یصچوا بوجوک ندنا رلیدلیا طبر ه هیمالسا تالام و طبض

 || ملت رایدلیا هرصاح یهرینق علق بوک ییوص رب نالوا یراح بوراو ها
 | ارس قارطا نکل /ردهعلق شلروا ندبج بویلوا ندشاط هجرک هرو نم

 ۱۳۳ رب ینامیرا راد نالوا ندتیج:بولوا قان وا یرب کاو قات

 | | ا یراهاکرذکو  قیعتیاغ یراقدنخ بوبملا ریثأت بوک هعلق بوط بولوا
 هعلق بوط نالیاره هسیا رایدروق ریوط احاح هنفارطا ردقنره ندنفیدل وا قیض

 ۱ | یروشآ ندروص قات و یدیا زاجا كدک بولموک هرادج بارت یغالراو بوک
 ]  نا مسلط هفرطرب هلتعنص اکا راهم ناپب ( تیب )ا یدیا زم هلبا لاح هکد
 کم راکرخا ( ژن ) هرجا رادج لوا رولپموک كسروا نزو رض بوط هک
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 لیلخ یرتوا ندهداموب هرکصبوکج بارطضا هدیایو ناطلس هدلاو رایدلیا لتقف
 هرکصندنا /ردشلوا ببس هنسلوا ماقا اشا دچا ظفاح ندیشاوط و رم قا

 یط یدنلوا تدوع بویلوا لباق قاروط هلغلوا اتش لصف بولوا مساق زور
 ناکما هغمرلشق هنس لوا هسیا ناکم یاس ناخ رایداک هدارفلب ردا لحام

 یرچ یداوا هاور یرعوط هعرف بودا هام ود ردیضاقم راتات بویلوا کب
 شق لوا یدل وا هح وتم هل ودرد تودا ناذشسا ید اغا نسح ین رط یساغا

 او نداشاب شلورد یسامالاربما هنس ول نک روال هددارغلب مالسا رکسع

 لاعفد لارق بولک مداو بوتکم هب ودنک ندراکنرف نالوا هدنعشد عالق بولک

 نالوا مالسا رکاسع رادرس رک | رویمریو هفولعتهزب ردز واج ندای رب نوا
 هل ا رم هف ولع نیعم یزم رب رهو بوری و یمهفولع نالوا هتشذک هز اشاپ میها ربا
 لها یتسهعلق ابا هسرروی :دهست هادا رب.هدبا چوا هک داشیا هن بودآ لو
 یودرا زول رع كنرف یرادقم كم یکنا ید ر بودا ےلست E همالسا

 هفرط هرهو هسرونلوا مادا هدتمدخ هب ره بول وا یرارکسع بولک هویامه ۱

 تسود دننس ود كالا هاشداب ولتداعس بودا هل توراو هسلا رازرد هک

 نسیرولف كی نوا رایدردنوک ربخأت الب یبیرولف كب شقلا نب رهفظ و نالف
 هاشاب شیورد هلبا راهماندمع نوعغلوا هارحرخ هزودنک هک هن وام یودرا
 یراکدتلشیا هنورف كنهروب نم ٌهشاطو یدلیالاصبا هن راکنرف اباب خدلوا لاسرا

 قلجرخو ربحنز نانلوا رک ذ یدلیا لستیخد یراربجتز نوتلا هرزوا یراداتعم | _
 بودا ا یی هعاق نانه یکح یدل وا لخاد هنس هعلق یاب و 3 ص او

 بولک هاشاب شیورد راودنکو میلست همالسا رکسع نالوا هدنناب شاپ 1

 راب وتکمو راضرع ندروب نم ناریمریمو رایدایا عدقت یتیدوبع مسارسبولوا قالم |
 تاب رادد) وا مقم تواک هدارغلب دامعاراد بول وا ها ور هلا یر ندنرلاغا بواا

 رابه لوا بولو رظاب هترا شاو شا مدح هلا یراثاربو یو یرقار و

 نالوا رک ذ هدقدل وا هناور هن رفس هربذق هلا یوم رادرسهدک دشربا رانا هدنخرف

 هبهرصاسحت ییءرینق بونلوا ع هجو وب بولک هلی هج راباکر كنرف كيب یکیا
 رارو نم رایدلبا هرصاح ییهعلق بورک راکترف ادا هسزتم هدنرکدنا زاغا

 ,يسفای یربحاوم هتشذک اشا ےھارا هلا یوم رادرس دهه شرک ذ
een ت 
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 9 دنا بعصر ونصح هننلا هعلق بودا راذک ندرسح نعثد ةحراو

 | تکنو ىا هتکر حو هتسخ جاقرب قا باش نادرکجندنعشد رایدلوب
 || رسا یرانادوبق جاق ربو راددلیا رادبا ربشمش فلع یرانا راناترکسع بولاق نعشد

 1 | مالسا لهاو ریداو صانم یاح هداش هوا و ضصالخ ن ند یر یدل وا راتفرک و

 | هدنسا رک نادرکح/مالسا لها رایدلیا عطق ییروکود نوسغاراذک هامهنوا

 | رلکلنش نوا تدالج راهظا بولینارلیوط هصک لوا رایدنوق با نویامه یودرا
 ۳ , ادشک دو اما دارم بونلا رانهر ولشاب ولب ندنمثدنوک یسنربا یدلوا
 قجەلوا حالفو زوف ثعاب بوک هنسود را نعشد اعادچا غور ندنفرط ناشنلام

 راسو فورغو یغلاب و كسره شوینام یرارادرس نشد یتلاوحا حالصو لص
 را نرساح نالوا یرارادرس ككراتا داسف داساح نکل راب دشلی وس هلبزاکب مان

 | هیمریو اضر داش یرللارقو للعت هدکمربو هلبا عابنا ینوغ سا بویتسا یتیسهعلق

 ۰ | كلروک تمصم هنس لوا بولوا لاح لاح هحص دقع نیکلیا لمأت راهظا ود
 | دواشاب دارم بولردنوک یرانهر هلراموف رم رمالارخا یدلوا لاقحالا منت
 . | نکل یدنلوا رابتخا غارف ندهظحالم و بوک هیاش ورب اغا دخلو ادا
 : تراع هئتلا راویا هلیسهفاط رانات راراوس كباچ ضعب هلبا یسیکب ركب هنسوب
 || رسا یتیرافدل و ندنعشد تولوا رابقا نشو قارا بولیریدتا راغلا هلا یدصف

 ۲ ۳ و سس وا ریس هلا e 9 ٠ ریدر ر ودا رج دن اتو

 E كە ولم مان | ر دوب ا 4 8 ید تنعج

 شنا لالضا ىفلخ جاو لالتخا هلاعهلغلوا هطساو هباشترا بوشبراق هب هینافع

 دنموسه كران واشاب لیلخ نانلو ترادص ماتماق هدنراکهلیا هدارا نسهلازاوید

 | هموقرم بوردنوک ییاغا رع هداز یحازف نالوا یشاب شواج هلکللا فوسخ

 بوصاب نوا شواچ رو نم هلکعد مهدیا شیتفت ینلاوحا دیا راضحا یارک
 نکراق چ ندنایدر هدکدروتک هنارس اشاب لیلخ 4 رالغوا بودا ذخا ییودنک

 هد ارس لی ییرالغوا و نرتک بزو خر رج لاحاق يبههاط اس
 طوسی هم e _  ن ت a هل
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 لاحو یدآ سو ام هر هلمح ورد ندص الخ تولوا سوبح هدنس هعلق دارغلب هلا

 رولپ یتنامم رفسوییطاصم مالسارکسع بودبا رو رم یزاد م نوک شبنواهرزوآ

 هلتردف هنکرادت كمېم رهو فوقو لها یهداز یجکما هلتمااوا هنسک راد رخ ۱ 171

 ھوا مادا تورک هاشاب میهاربا موح م ندبأاح ره ويد ردف وص وم

 كناشاب نوکر ندلجا یراکدلیا قوس یتسغلوا اقا هدشارادیفدو الآ

 ل مادا هدنلزادزفدو حارخا ندنسبح توک تسار هنر

 بویمریدکچ جابتحا هدهدام ر ځد لوا ریدردلو جاور هشرابو راک ها
 هدحرس- السا رکسع بوروک هداه .تام# دلرکو . بوت

 توروک نتا توراو هندو هلبا رانا رفظ رکسع راقواب رادرس یدابا هناور

 رخ هدنسا ره نلدرکح نالوا «دنسهلباقم نوغرتسا نیرو اط راک اخ نعند

 هنلدرکج ندنرزوا دارفلب بونالو-ط ندنرف حاو توپک هنساش هتشب هلیساا

 كمالسا رک ع بوروق یر وک وشراق هب وعر سا لک د هدقدلوا ها ور یرغوط

 سارهو بعر هنرا-ایسات بلق ندنفیدل وا هلس كراتات ناخ ًاصوصخ ندنءوعش
 یرلادروق نوحا قلو هدننلا هعلق مدعم ندنل وصو رنو هلغلوا یلوتسم

 یساغا یرهک؛ و رادرس یربخ ی راکدلیا رودش ف رص هروبع ندرسج
 تا هن رکسع نعثد تازغ نارداہ ضب تولوا روک ذ. «دنروضح

 نوک و ید موقم ردارس رایدید ردکر ک تمه هکهتربا نوا قمامریدلو

 ندرسیح نرساخو نیعالم هک هل وا فدا لایعتسا دا اد هنلدرکح تون و

 نوک و بورتسوک اباو زانحا ندهلباتم ادک دم هدک دد هلشرا ندا روبع

 قجه راو ناشر هلو ردالوا قمراو هلا كرادت شوخرب هللااشنا نیراب بو وق

 ا یزاغ ود رد هن زکیأر ا ماعم لاع ادرس هلکع د هوا دیاگ شا "هراد

 ناشیلاع ناخ یکیدتا رخأت هبهتربا یار ناد دمع نکل رب دلی
 لصاح لع ها ررصا ندنعددل وا یظح ندوژباقم ید كا تولوا لصاو هنعوجب

 ۳ ود ارت d4 ریا بودارر 2 دوا یر "رخت بناحنبغمل وا

 را روب ولوو هدلٴرم لوا یدلو رار ا هرات یار ڭنەلج كدا اق واب راد رم 7

 ا ریدلىا راغلا هاد جب اکسس بونوق هورک یتارغا نوک یمتربا رایدلیا



 یروتاص > و اوز درا یرچ کب نالوا هدورابا بوند هنسوچوق
 لوا هروب نم یاغا شلوا دراو نواه طخ هليا قالوا ندتطلس بناج هنلتق

 | یتسشریا هدارفلب بودیک هب ورلیا لرم چاق رب و بویلیا شراپس یتسادا كتمدخ

 | مهارب رادرس بولوا هناور هدارغلب هليا هلجع موقرم یاغا رشهروب تراشا
 | ندد 'رغلب نکیا ردنک بودا لزانم عطف هتسها هتسها هلا هروصنم رک اسع اشا

 | ندملایوم یاغآ هدقدلراو هلارنم فورعم هلکمد هسناب مقاو هدوربقانوق شب

 | لخاد هنکبم یرواصو لصاو هدارفلب لا یرصکی بوک قالوا
 | اندلاع صرع و دیہش هلبا دنک ییاشاب یروناص یک یراقدلوا
 ۱۳ را اد ب کل ب ولرم یکالباو لامو ییرکدخا
 وتکم یکیدتا اجر نوع كمام روه راذلکه نبلطو اجلا هلاخ یا رکی زاغ بوربجاق

 دةوط هڼعمس روک ذم رادرس هدروب نم لازم ربعرب رخ و 7 : رایدلیا ابا هلا

 ا هلبا اغا د یماغا یرنالغوا یهاپس لاطایف موقرم رادرس نک |

 | ییکلمامویلست نوګایسح هرانو ییهداز کما رادرفد بودرتک نیرضح

 ی.روئاص هبیهاشداب ماقم هردس دس هدن وک لوا ید ردنا طبص 4 یربم

 | یخد  هداز یمکناو یکیدارهم یکلمام بونلوا لق یهاشنهش نامرف بجومرب
 | صیخلت ینیدنلوا طض نوجا یربم یکلمام بوئلوا سبح هدنویاسه یودرا

 ۱ e ال اا ااو هنسافاوفو ناطلس هدلاوو بوللوا

 [ بوتکم ًباطخ هروب نم یاغا د هبولکدک نلکندنسانا یرهکیو یدنلوا لاسرا

 1 رح هنسهعلذ دارفلب یرلنالوا هدنتمدح تالیح هلباقم هدنرصع یجروئاصو رب رحم

 5 E یا یروناص و یساملوا قالطا هعلیراو هلا مالسا رکسع بودیا

 لام لیصح هدیوکساو رایدردنوک هدارفلب بوروپ شراپس یتسروط هدنتلا رم
 سبح كتهدازیسکما بولیزاب رابوتکمو نوامه مما هب یدنفا ناهرب رادزفد رومأم

 وا مالعا یتیدنلوا طبض نوا یریم یکلمام نالوا دوجوم هدودراو

 ا ارا هد رو نی كن هداز یدک مو صبور اوه هر دادیم هلل یلع

 توش قیبضن 3 ےکح ییسیراوجو مادخ نال را هدا و بودبا طبض نوا یربم

 . بوئلرامصا هغالو | یلاحتتسا لاک بونلوادیک اتو هربا ود نیسک رک قلو یتسهنیفد

 . یهذب بودا ا رح ندنل رم هسنحاب اشا مهاربا نوک یمترا یدلردنوک

 لاق بولوا لخاد هلع نانلوا ظفح یتافلخم جروناص و لصاو هدارغلب هدقانوف
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ECTاب  

 هک راوبا یازغب اشاپ ےھاربا مزع

 رکسهرادرس هدنشرات زکسكي اشاب ھارا مظعارزونعا اشک علف یاش ن |
 توجه | رابالا مظع سوسح تعتح هاشداب سوبتمدزا دعب بول وا اشک رفظ

 ماقمعاق اشاب لیلخ داماد ماشنحا برزو هد رب یدریک هنقاور نودرک قاتوا

 یدنفایلء مال یدروتوا نوچلا مانا مامو حاصم مالسا هاشداب ناوید بولوآ
 یدلوایماقمماق سه ریلح دمو یحاشن ةلاصا هدازیعفواو یماقمئاقرادزتفد

 یماغا یریهکب بونلوا نیبعت یرلتج هلاق و یرلکجهدبک ندننطلس نایعا و
 ندنلوب اسیلکقرقبولپریا ندنلزم هطاتج هلیرای ره": هرزوا مدق داتعم یت رط
 ۵ هن ردا هلا لزانم مطق بودیک ندنلو یلروجراعش ترصنرادرس یدلوا هناور

 هداز یجکمتا ندا افتخا هدهروم رهش لوا بوجاق نددارفلب هدهنردا یدلراو

 بورو روفوم غلبم هباشاب و روهظ هللا یتطاسوادنک دجشیسادنک كمظعاریزو
 ندنمالقا یلیا مور یدفا ناهرب رادرتفد شاب هدقدل راو ه هبلفو یدلبا سود

 ناشنترصن هابس هرمز بولوا هناور هن راتم" بوکسانوحما ناوارف لام لیصح

 هدنفلرادزفدنوامهیودرا ی هداز یکم نغلوا ناهاوخندرا در ۳
 یدربو فیرش سما هل رادرفد شاب اشاب ےھارا هحرک نیفغلوا هدارا همادکسا

 هن بولوا تیلصم یارب یشلوا بصن رادزفد رو رم مالسا هاشداب نکل

 صبخلت ینکو دا مزال قفلوا هرداصم یلامو سبحو ذخا هرکص ندنوک چاقرب

 یلاع نامرف هلا نواه سما هغغل وا لع هل یصبخلت و مومفم هدکد لیا ضرع و
 هلنالام لیصعت هداع رفظ یودرا هداز یا بونلوا رم متکو یدلوا رداص
 یدلیا ادا یتسهفولع لوق بویلیا عج هچفا یلبخ هدلبلق نامز بولوا دیس

 قاتوف رب اغا نسح يضعلرط یماغا یرصکد هدقداراو هنر شف و
 مدا هلا راغلا اشاپ ےھاربا رادمان رادرس نیغاغلا یربخ یغیدلوا هدورلا

 هنو ییا تاقالم اک بواک هنلارزم هبفوص زکلاب هتبلا نوکو توردنوک

 نوک لوا نکلنا اا ود ردشک مزال ی هنس ودرا یرهکی دصک و

 هدنورغ تقو بود راغلیا بکار هب وجوق راتفر ابص رب هيلا یموم یاغا

 نامزو تاقالم هلا اشاب بولک هنغاتوا اشاب مهار ا نانوق هدنسارصص هیفوص

 هيلا وم یاغا هرکصنداشع رایدلیا تاک هحا و هرواشم جم نک د هاشع
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 ابدلکچ یرغوط هنتم نیدکس بونلوا غارف ندنمزع هبهتشپ بولیجوک
 | یردوجو هلکلبا عیزوت هرکسعبولوت سطاح یییافس ولم هلا هربخذهدن دکس هله

 | ید ندنیدوب هدلحموب رلیدلوب صانم یاحیلّرم لواوصالخ ندقفلوا عییضت
 | ندو بوی ریدجا زوک ناراب تک یخد هنشد بوشیرا مساق زور بوک ربخ
 | یرلتکل# بوراقبج هلیجوک ندرلقاطب ینبراپوط بولواغراف ندککود ینسهعلق

 | نک کدو هاخ كي هنو لاماب اپارس نيدو شوراو اما رارولوا هناور هنفرط
 | بوياق رثا ندنراع بولوا راتلاب قارحا رابتکمو دجاسمو عماوج هجعنو رلطابرو
 ۱۲ و ریدردلب یفیدلوا بارو وكان هدول بابقو هبنا ریظن ىف لوا
 | رلشلتا طبض بولا نعثد یتیراهعلق اتات و ابایو عرب هحدقم ندنسهمصاح
 | تیدراو هلا بالا تريخ رک اسع تارا تر ادم ها رطضا و

 ا و هنتلخ كولپ ریدراو هدارفلب داما راد بودیا روبع ندنسب رپ و

 | ندنرنارزاب دارفلب یخد یرلبجاومو بونلوا عب زوت رلةالشق هنعابنا رادرسو
 | بوئوا عیزوتو كرادن یرلهفولع هللا ضارتتسا ندقوس لها ولتردف عبو
 7 | یرادقم نوشرا ترد حوا هددارغلب هد ران وک لوا یدلزدن وک هن راقال شف

 1 هکنک هالشق یخد ماهتسم دبع نالوا ماسنرا زحم ماقرا مار بوغایراق

 3 ا لو اتسا هرکص ندقدلا نذا تودا ماین هدنحا راق هلا مایخ هلا تزاحا

 1 ۱ EO ییاشاب میهاربا شڪ اطع رزو موحم یدنلوا مامز فطعو مزع

 | رارساو مایق هدنتمدخ یرلکدایجهرکذت هنب هلبا یرگاشبلام نامرف بولو هدیمظع
 رکسع رادرس هن ماشنحااب رب زو لوا یدنلوا مادضتسا هدنررحت تنطلس

 ابارس هن هدرضخ زور توللوا ماسق هنکر ادب رفس ورک هلغلوا مالسا

  رفس هحرک راقواب رادرس یدنل وا مایخ بصز هدراکب و لعلح هلا مالسا رکسع

 ھه زخ یرادقم تیافک هرفس مزاول نکل یدلبا ررقم یغامتچ هدرنا رفظ

 . یخد رادرس هلغمروب راهمظا ددرت هدکمریو هن زخ راکدنوادخ هد ورجا هلغماملوا
 نیدلادعس هجاوخ نالوا هداوتف دنسم هلغلوا راجا رخا بودا رابتخا یخارت

 ییرومآ رفس هدزورف زوررب هرکص ندنلاسرا هرک ذن هتنطاس یایلع دهم یخد
 هلمد لوا بودا تیعج دقعو تروشم هدراکدنوادخ روضح هلیس ام تروشم

 هلکلثا تنواعم ځد ناطاس هدلاو بودبا تأرج ه هنزخ بلط هبلایومهجاوخ
 ۱ را یبلرو هتزخ بوروب هدعابنسم یخد تلرتم ناعس هاشداب
 ۰ رابدقج بوروک ینکرادت یالا بویلیا ثکم قوچ هال وب "اتسا
 سس



 هنا یخد هجر دقن یرلکدتا لاسرا رکسع هدادما نوک نرالا یر 1

 هدیراتسوا تولواروص لاثم ارد یک هنوطو هسا هدرا هرا ادعام ندنغب داوا هدنعد ۱

 رادرسو نیعتم یکودا سیاه ربع كعا روبع رو ص زکسع ندشلوا سیج ۱ 2

 رارجن بناح ره ندناراب ترف و هجریدقت یکیدتک هلا رام یب رک اسع هلج راقواب |

 ءان هنفیدلوا نبش یشالوا نکی كمردشنب رار وک هن رزوا كن ر ره تولوآ |

 نادراک یارماو ناریمریم نالوا دوجوم هلباناخ یارک یزاغ راتفر ابص راتاتناخ |
 نایعا ود ردیلاسرا ناراتات رادعم رب كایدسعم یسهراچ هدنرکدشا هرواشم هلا

 بتعردو رانأت كي زکس هلبا ازربم چاقرپ ادتا ناشی اع ناخ ءان هنبراقدلوا نابزکی

 یخد رادرس هتشيا و ناباع ندنساش هتشب بوردتا راغلا یخد كم شب نوا

 كی زوتوا رارکت هحندرا كنوبو رایدلبا نامرف ینیرلغیا ادصوتبص وید رویلک
 كمالسا لها رکیتسع هلا لاحو رابدلوا هدنددص نامرد ه اراغلا یخد را
 اشابنانس ینوص نکیا نارکن هکلک رابوط ندرک | بودبا نا رذک نتاقوا هحالوا

 یرایوط هل عماغلون سوماح كج هک بوم بوک نامج هوتعم یرلک دید

 لوزا بقاعتم رک اسع هلج نیکمرو باوج ود مدلک بولوا شف ندهمروتک

 رایدنلوا هناور هلو هلا اب كك .هنتساش هتشن بو ناف را بو
 راوشبط ب ولوا یک ناع یاب رد ندناراب تژک راقدنخ نالوا هدرللوب

 یرربمتوان ود ردمزال هدنچوع نکرولیدبک یخد هاب لیععما یسیکب رلکب م

 لوب رانا دام راثا رفظ رکسع هاغه و ش.افلوا ان یخد رج نائل وا نامرف |
 كسان رنک | هللا قمرداب نراراوط و بوک هلا رالاص یراوص نالوا هدنرزوا

 بودا لصاح درد نددر تدش یراهجما و بول وا لاله یراراوط ساق یب

 كموق هدا توک و د بولاق یخد هربخذ هدرکسع ریدل وا ا

 ندکع برواق ینا بودا ارتشا ییادغب نانلو هدنلا رانا و ندقنالصا یغوج

 یسهعلق قلنوص هلا لاعفلا تنحو و لاحو بواری بوارغوآ هریخز ضم
 ربهر تج زرا تن رکسع هدکدتا قارتوا نوکر هديا تولو لوص و هنمارب

 رومظ ولغ ندرلبرعی نامه قوب را ندنرایک هرب ځد یر هدست هک رارروگ

 /یرادرس هلیسهراب نودوا ررب یربره/بوم هنشاب نغاتوا كراقواب رادرم. بودی

 بویلامتب نررالبک و حیطمو بویلهراب نوفو بوراپ یتسشاب بودا برض مکح
 ندل رم لوا هن نامش یدا ررقم كلهراب یدسودنک در یراطداضص نکا
 تی سم تیم تیم

 ۳ ست



 ب OR اتا ی نما نا نوا
 ۳ رشا هککود تولیوف هتفارطا رابوط نالوا دوج وم یدا شلوا ریس

 ۱ | ندنزوا شوراو تولوا جاینحا هذاا سرم هرببکب رلکب هدقدنلوا
 | نکل رلیدندیا سرتم/(بوروتوا بوریک هلیرارکسع یرایکب رلکب هراوا ولان ریک راک

 | بولوا هعلقرب نیصرو نیتم بویلوا هرزوا یرامالعا لرازوغالوق هروب نم علق
 | هاغلوا بسع شیوروو قا راکدکه لککود هلبوط هراب ترد چوا نانلوب هدنراناب
 | ما هیاشاب نانس فوص نالیربو یتلابا یلوطانا نکیا یسیکب راکب یرکآ امدقم

 3 ۳ ۱۳ بک هفرط نوامش یودرا لوص لا بولي رد وک نوامش

 1 ەرلەر ع بوط هناد نوا ندرلپ وط بوک هعلق یتیدوعبلا هانیلاع هاشدان هدم هاف

 تاذلاب هنوبامه یودرا هلا قرا ۶ توزاب یرادش تک تودا عضو

 3 مودقرم هکدنچ ره هلل وا ازم بویلک باوج یدنلوا نامرف وید نسهروتک
 ۲۱ و لب دجا لغوا ولدروباب نایلیا نفلادخک وبف كناشا نانس قوص
 ۱۱ جک هتشا راشهردن هننراقادنوق دتشا هدنرلکدلیا لاح رابختسا ندراپوط و
 ۲ اکو بودیا رسا غورد مالک وارد رب نوک ره ويد راثلنا ج نیراسوماح

 . | یراعش رفظ رادرس بورتسوک رلیجهدزم وید رویاک بودیا ادیب رابوتکم رورم
 . | قلراوو توراب رب هدیکیا بوادلا یراثآ ترمن رکسع نالوا هد هرصاحو

 3 ۲ رنک رار ند ر هقن لب نالواهدتعس لواهکو ندنم هعلف هل و هاک هک دنک و د

 ۱۳ ۵ رب بوغا زروغناب هدایز نداو ردکنادخ تبکح بوتلایوا هلکنا
 0 3 :مالنارکسع هلغلوا قات هدایزررب رنک او قاربط قاشمو یسیلاوحهءافو بویلوا
 3 هلا وص ید یرلسزم رب ڪک تح بول وا ىلاخ ندقملوا بت ىلاونلا ىلع

 یرابارطضا یراطباض و رادرم, بواک هن رارداچ بویج یرهکب ڑک | هلفلوط
 . هدانئاو یک ینامک ان یالبو یناما یاضق نکیآ هددادتشا یرالد مغو هددایدزا
 ۱ هعلت زك هدادعن نمد زوام» نک ناسکس بواکر اجداب زف ندند ون

 . | هک لاو بیرخ باس بوئوت بولک هندو یکسا هلرلپوط بوشا دعرو پوک

 | ندکی نوک ره بودیا هرصاح یخد ینیدو, علق ادعام ندیذعت ینیلسم نریک
 ۲ ود ردررعم كمك ندلا ندوب هسا راشیربا دادما رک | بوروا بوسط هدایز

 اا ترصن مالسا راس رک, راقواب رادرس رک نیکمروتک رار طح ضرع
 سم



 تاراو یرب و شوغولو شبش یرو یو هوبوهوناب یرب ردراو قب رط حوا
 یرلهرعبوط مالسارکسع هکردک رک لوپرپ هزپهکیدید ناخ یارک یزاغ ردیلو 1

 یلوتسم نشد اضرف هادیک هرزوا تعسو هلبا لاجاو لاقثاو لاغبو لاجو هلآ |
 شوخولو شبش هکریدید فوقو لها هدکدید هلوا نکع هب رام هسرولوا 3

 دارم بولوا مساو و ضی رع یلوب تاراو اما ردکنتو بعص یراوب هوپلو |

 مالسا رکسع رایدوق یلاخ یهعلق بولوا ناشی ر هنسارا لابجو راک#آ بوقشح |

  ONE Raرو  E CDE U au ES 4 0 ۱2اه  ۱/۱ KCI RANT END SR a TING NIT AO PHT VCO DDOیو .
 سم  ۳ geا 1 4 ۳ )توت ۱ 5

EA ON 

` AV ¥ 

 هکی دی د ناخ هدهلاقټم لوا رو-ایدیک هلا رطاخ یافصو رداباق تکرح هرزوا

 نکرولکد وخاب نکرولیدیک بولوا هدایز یرکسع نمد هدنجما یسهعلق تاراو

 ردیمرداق هربسعل و قییضت بوشالوا ندسپ و شب بوقیچ نیعالم نالوا هدنجما
 ندکدتبا فرط رب یبهلان بونلوا حق مدقم هعلق هسیاراو لاقحا لوا رکا
 زلک مزال ككا هدزکودنا هرصاح ییهعلق ردالوا كلدیک هنسورګا ید رگ

 مدقم نالوا الوا ردزرقم یسغلا هلغلروا بوک هعلق بوط حوا یکیا هدک دید هلوا

 یتلواهناور ندنلوب تاراوكحدبا رارقهرزوا لاونمو هرواشموبد ردقلا ین هعلق
 تیعج ریدلیا نیبعت زوغالوق ییاغا نوغو ندنرلافا راوشمطو رایدلبا قیقص

 ندلنم لوا نوک یبستریا هرکص ندقدلوا هناور هنلرم سکر ه بولوا ناشبرپ

 ولکدو ید تانح نانلوا رک یدلنوق دننا یسهعلق تانح بونلوا تکرح

 ند هعلق دمک لوا بوتا ناج هفجاق یک یرلکدروک ییسهطاحا نارکی ب رکسع

 سشکیارر ندنحما لابجو رانا یک ردا شوحو دیص یسهشاط رانات اص وصخ

 ندنعفد نر هلا اشاب یروتاص نوک لواو رایدلیا ریز ۂتسبو رسا بوبلوا
 دارغلب یتکلکی یغاصس تانج بویلیا ریشعم ٌةمعط هدنک وا یغانوا یرفن للا زو

  بوریک هنجما كب ےھاربا موق رم یدلیا هیجوت هکب میهاربا قشقش نالوا یرظان

 *ردهدششژک | یصنمهامز ید ) تد ۳كنیلج یدبع موحم ردشلنا طبض

 یدل و عوف و هدنامز لوا قا ) و رد هدو عش یر هتشا كسرابد كليب

 عقاو هدهوک یالاب بولیک ندننرق هوناب لردبا لحارم یطو لزانم عطف ندنا

 هدلرنم یحزکس ندنا . یدنلوا لوز هدننماد كنهقنالب میاشهلبا یمان شوغالو

 دن رب یشوراو كنهرو نم ٌةعلق رایدلیا لوزا هنساضف یسهعلق تاراو

 ید ادعام ندنشوراو ردنکع قلوا نصح مدا بیرق اک 2 هکر دعسا و

 یراهچعاب عسا و ویراغاب فیطل ردشمک بونازوا ردقشوراولوا قلشاط یروا

 ی

۲۱ 
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 4 بوی ویلا Tk اماردا 2 ا 4یرمو ضبقو طبض ی ےکلمام

 بویمتیچ یلام هبنرم نالوا لومآم نیک ا دیعب ندنایح ملاعو دیدبانو لتق هرکص ۳
 عقاو جرات ( یشترم كاله ) هنلتف كباشاپ نسح مداح ۰ راردیارتفد لبلف “یش

 | نکیا نونظم كلرب و هباشاب میهاربا نوا رم ر نداق ردا

 د حارج بودبا عنمو فرص یدنفا نیدلادعس ىلوملا نانل و هدانفا تمدخ

 ۱ قلا كي اشا نسح مداخ روک ذم ۰ یدردتا نیک هدنرادص دنسم یاشاب

 ندنوک یکیا بولوا لوزعم هدناضمر رو زمهنس بولوا مظعاریزو هدنلوالاعیر

 ۱ . یدنلوا لتق هرکص
 3 + و ری یروئاص مزع

 ولئا والب ر ردیرات فلاو تس یهدیلوا هنس كناشاب دمع جروناص نوچ

 ندادعا تلغت ننصح نصح ر ېک قلب ید هداتش لصف توبلوا نابام یتمدخ

 ر بودا ا ب بوط جاغا ن شد هلا لفغ كرانالوا هدنګا نویلوا نوصم

 ۱ هلا تاهم O N رایدلا ہد دک

 هدفلاو عبس هنس رایدردنوک«هنواعم ځد یرانات ناخ ادعام ندداحا و دادما

 ۱ یدنل وا نامرف ییره : یسربک هلا كنومشر سل يار كنتالو لدرا

 هلا لاقتسا کر لاحت ىب دبع نالوا فورما منار هد الا برج لاس لوا

 | یارک لواو لوصو هدارغلب داهطاراد قدیشف وا لاسرا هاب هنیرفس تاراو
 || یرپ وک هدنسسیذاح تالګ مان هوحناب ندنرزوا هنوط هدقدنلوا لوزا هب هعساو

 هدد وجاب نالوا رک ذ بودیا روبع ندربعم هلبا لاثم ایرد رک اسع بولیروف

 نالواندنفاقوا شاید ندناو هلرنم مان لرروس بولیدک لرنمر ندنا بولیوق

 هللا راظتا هنلوص و كنارک یزاغ راتات ناحو یدلنوق هدنساضف هبصق مان لرکح

 . لوا اراتات نارکتراغ رکسع ناخ هیلاموم یدلروط هدلرنم لوا نوک شب یا
 ۳ نا یدنلوا تفابض ها ما مارک | تولوا قالم بولک هدناکم

 . یر هکدو كولب لا ندنلوقوبتویرابکبراکب هلجبونلوا توعد هبهرواشم سلخ
 ناکا عبر رادرس ها راکماک راتات ناخ بوئلوا راضحا یرهدید روماو رابتخا

 ..قیالو لوا بولوا رضاح جد یرفوقو لها دحرسو ریدلوا عت هدنروضح

 هرواشم ود ردکرک كلدبک ندم" ه و ردکرک قلرا و ندلو هلوتم  هتراغ

 هکلرک هنحما لدرا تیالو هک ریدد یرلفوقو لها دحرس یدنلوا
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 عقاو ردکو دساحت هدنرارا هلبا اغا رفنضغ یساغا وبق نوکر نکردیا ترازو |
 كعا هلازا یرو نم یافا اشاب نسح تح رولو دادتشاو دادزا هکدنک تولوا

 نوک هعج رب نوجما قلا یهاشداب یاضر نیدلوا فقاو هنسک بودیا نسوه

 بوروشودتبسانم بیرقنر و بورووا قصالم هنسهداح هاش اب هدف رشعماح
Eهانیلاعهاشداب رايا ناذیتسانیدوجو لازا بودالقن نیدسافم هجن كمرف مم ئاق |  

 هنکیدلب وسردهدن اف یتبشكهاش داب هکر روک كحدارارصا هددانعتورهر واضر

 هوا یارس ندهعج هانلاع هاشداب هرصبلا بارخ دعب نکل و روا وا مدان

 لق هناغا یخد ناطلس هدلاو ردا لقن دناطاشادلاو الیصفت هرکض ۲

 بولوا نابزود ةماح دننام نامه یکیکیدتا عاقسا یلاوحارپ لاقمو یجداغا ردا

 ناطلس هدلاو هلاع قلخو هلکلیا اشترا هراکشا اشاب نسح هکر د هاطلس 3

 کشا ود ردردکم ملاح رویلک عبش الصا هک دلیا ماست نب ردشسک هطدق ین 1

 ۱ یداوف یوزراندن کش ویدا م ندرامظاوب ا ا

 هدهرشطو هدورګایسودنک بودا رودو ادج ندهاشداب یزسبوردتاولغهلوق

 ردا رادربخ ندرابخا و یمناطاس یدتا دصق ههلازا ینب هح دقم ردقلوا لعتسم

 بوتوط شوک هبناح ره ناطاس هدلاو ردا دایرف ود ردکعد نودغلو
 یرهکی هصوصخ و هدک دليا رابکسا ندنلاقم هنوک و و ندنلاح كناشاب نسح

 هدلاح و ردنا داپشا یرادنسک قلصعتم 4 ودنک ضعب و ی یعقن رط یمافا

 یدنفا قاب شاپ نسح ییاتفا تمدخ بودا تافو هداز ناتسوب مالسالا ی

 هجا وخ نویلروب هدعاسم نکیشلتا ضرع هیدنفا ماسح هداز یلح هرق هلبا
 نودا صیفلت دنبلغ هعفد جوا هلفروب تودیا لع نیدلا دعسان الوم نالوا
 اله دتبش ندلادعس اب الوم هش نکیا ش ل وا هدارا ىە اوا هبیدنفا قاب

 ذاا و قافتا یسافا وبقو یعقثرط اا و یدلیا ںاتسا یاوتف
 اتزفود هابل لوغو یدک كاما نح دخ نل ا0ا

 ان هدهلکسا ءاش هن راکدتا قیقح ینغیدلوا ید یعس هدنقح یرافلوا هلازا

 دنمدرد هلتیعج عقاو هدنوک یراکدتا ترشابم هنعض و یساسا كعماح یرلکجهدبا

 ندک دا سبح هدهلف یدیو ریدروس بودیا ذخا یثاب یحاتسو ییاشاب نسح
 مدام یجقنرط یساغا یرهکی ری دردنوک هیابقع ملام هدایذلالیوط لیل لوا هرکص

 لتقلادعب بویلرهمو بولوا رومآم هکلربم ینیارس هدنوک لوا كناشاب نسح



  بولاق ۳ لاح فرط ی لد ه ورغ تفو نیکمامتا یطخت هیورلپا هوطحرب
 ۱ هداتاو یدلاخ یلاخ نادي بویلوا رسبم هام هتربا رلبدلربا هدقدلوا بورغ
 ۱ هباتشم بتاج هر ترصن ع رکشل توشرا امرس ماكنهو اتش تدش

 | هردس هدس یلاح لصفتو یدلراو هدارغلب دابطاراد یعب یدنلوا تد واعم

 رومآم ادعام ندنکیدلک ناخ رانا هدلاوحارپ لاس لوا رلید_لیا ضرع هلاثم

 هاشدا رايدر دلم نیکیداک هنسک رادقلا لبلق جد ندراعش رفظ رکسع نالوا

 ۱ ۲ ادعام ندنغندلوا هرزوا راربغا لاک هدنسهعقو ناخ امدقم راقو نودرک

 رهاظ ینددراو رءسع زا هست راثا ترصن رادرس ی خد ندراعش رفظ

 هباهضع ترادص دنسم ران و لبل یخد ا نسح مداح قحا وا راکشاو

 لقن یرایسب تاریصقت كناشاب میهارا هنفرط ناطاس هدلاوو یراعشیب لع
 لوا هلکعا لزع قیراضعب ندنناب وسم هدلاو تح توباوا یلاخ ند قل وا

 رصعلادعب هدزورفلد زور رب نیغلوا یراسکنا لاک كناملا راشم ناطلس ندنمج

 ندمانا هاش بولب روم هن وامه روضح هداز ناتسو نالوا هداتفا دنس»

 . یامتنم هیجوت هرخا یبیہظع ترازو هکرولو ماظتا هرزوا قسن و مالک خف
 كماشمیهاربا جد یتفم هدکدلیا مالعتسا وید ےسلیا هیجوت ہیک. ردشلوا مارم

 لیدی یناخ ندهلج ردقوج یمرج هدکدد ردیمراو لاح قجهلوا لزع بجوم

 هدک دید ردیلکد اشاب حارج رب زو یصلبا یخدهداز ناتسوب راشمروبب ویدیسهدام

 | رردیا جرت ییاشاب نسح مداخو رایدید ردقو فرصت نادنجاما ردوا هحرک

 | ود ردزکمولسهم ید كرس شنا لوس شوخر هدنسهظفاح لوبناتسا
 شاوآ ییا ليم محو ره كمانا هاش هکرروک ید هداز ناتسو هدخدروب

 بودا ناب ییقامعسا و تقابل لاک و نابع یارشا هدایز هدنحدم اشا نسح

 | نانلوب یمادحک رایجوبف هرکص ندناوید نوک یسیریوا لکدیسنریا ردیک هنبوا
 ۲ | ردیاملس3 اشا نسح مداخ بولا ویا رم ندأشاب میهاربا بوک اغا ا
 یلاع نامرف هنسهحا نالوا هدنسوشراق هجالص مقاو هدرادتسا اسان : مهار راو

 هل طرش یعلست قا هغلابم هدنشاب هتفه ره هناطاس هدلاو رکم اشا نسمح ردیک لا

 هرابلاطو بونا ص هلا هچقا هدنترادص نامز یبصنم ره شعبا شلوا مظعا ربزو

 یلیخ ناطلس هدلاو هلکمیا تاک سانلانیب وید مرو هديا لست دیک هکرسروم ب یخد
 | هرزو بی رع بواساو بیحم زرطو رشواالب روس زهنشاب ندنفرط لوقو رش ود هد

> 
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 یسودنک ادنابوردلاص تا ورتاقوهود هارزو هر نودا مامنا یخدقلجرخ

ieلیمکت یزاول ماه یدریدتیا ماست توروبلا جد ندرلنا هد تب تو  

 : ناب یراقجا قبح IWS نیعلو قیرف ید رک ایم نالوا زاوا بونلوا

 ىلا د هدل اثم هر دس مال هدلاح و از رد ندقدنل وا رامبل هب هدنک ار یامماو 1۳5 ۱

 i ۳ ی و 0 8 و و ی یر سنع ناقام "یدسنفا ےک ع وف یرکسعلضاف لوطاناو یدنفا داماد ی ۱

 یسودنک بورد شا لوزعم ییدنفا داماد بودا هبلغ یدنفا یبص یجٹ وف
 هداز یخا یسیضاق لوبنات.ا یکلرکسهیضاق یلوطاناو لوصوم هن ردص یبا موراا

 رکسعیضاق ًاقاس هلبمان قلهبرا یسیضاق لوبناتسا بولیریو هیدنفا عرکلادبع

 یدیا ج ندزورو هک هدزوریف زورر هدعب یدلر و 4 هداز دوعسلاوا نالوا

 ناکرا راس و مالسالا مس و ماظع یارزو هل بونلوا نیبزت و بیترترلیالا
 نوک نوا  ریدتک بولا هن ربمابق نودرکح مایخ بودا عییْشت ماشنحا اب

 ( هللا ییعالک وتم) هرکصندماا یمزاول ضعبو مارا هدماظن تنی ماقموایرادقم

 هدقفدلوا رسیم لوصو هدارغلب رایدلیا نانع فطع هنفرط دارغلب داهطا راد

 داتعم یرهریدخذ هنلوف وق هرکصندقدلوا ررقم قلراو هنشد اقم هتوا ندنا
 ید تعصم لوا بولینوق یخد راتج هنلوا لیمحت هننافسو میسقت هرزوا مدق

 ندنوتم نوصح هلا لحام یطو لزانم عطق هرکصندنا یدنلوا مو لک

 راذک هر رفظ ترا بوم هساح هت تل و یدلراو هنود هی :

 ریدلیا روبع هننسام هتشب روضن» رکشل بوناوا اش را تناتم سج قعل وا

 جا و هلعق ندجاتا تناتم نوصح رانا تع زه راسکحاخ نمد رکم

 هرزوا روضحو تیعج هدنا روهتم نعد روهج تویلغاب رواط هدنسار
 قحراو هنرارزوا مالعا رفظ دونجو السا رکسع ندساح و شعا راشلرا

 بولیزوچ راقا ج“ بونلغاب رایالا ندنفرط بولوا عفاو مالظو رو لباقت
 ساب راد هع رایدلوا ناربح راندا هدهاشم هک ردشلوا كنج ا

 تآ لاثم نوخ لس و /یدلوا راهتشد ندرا هتشک/ب ولاق رفغم یی رارس هج

 نعشدو ررعم یسلوا رفظمو روصنم كمالسا ا یدلوا نوحجو 1

 نعد اشا نسج یک ارت نالوا یسارهالا ربما هنسوب نکشلوا صدمو روم هرعق

 تورو باوسج ٍ ود ردلکد یتفو هسق دنل وا مادقا بو هرو هنرزوا ییالا



 Te عبر هاشداپ طخ ,I رظن عطق ندنفیدلوا عقاو یطبض

 تاو هلوا روح بول و ی طح کا ا ردمولعم نان یتیدل وا

 هاب زفل وا لع هطخوب زکلاب الاو امف هسلیادیک ات بولوا فیرشرما ولارفطرب

 نوا ناخ یارک یزاغ بوریو باوج وید ردجاتح هکستو فیش ما ولار عطر
 ۱۱ ا ها هاراتات هرمز هجوم همانررقم ولارفط نالوا هدنلا

 رب قسلناخ هکرلیدروک رانات "رمز بوریو یوتف ود ردنامکیت یودیا یغب لها
 زارباود نوامه طخ كناخیارک من یدلبارارق هدنرزوایارک یزاغیونفبجوم

 | حق ررولوا عماس ینیہنورماو عبات هبارک یزاغیمهلج یدقیچ هضح وغلیکیدلیا
 بوراو هن روضح هتبلا ردک رکا ردارپ یارک یزاغ هکر اردناربخ هدنم درد یار <

 ۱ مدع هلکنا بودا عاسما دنمدرد هکدنحره نسهیلبا تعب تولوا هاوخ رذع ۱

 بونلوا ضرع هتل ودرد ییاوحا كنیفرطو رارموق هلاح ودنک ردیادصق عاقجا

 رکم نکردیک بوقیچ ندلنم لوا ردبا سوبتسد بوراو هبارک یزاغ یردارب
 ۱ شعارشلا راضحا هدنراثاب یسوبذ ثال زنم لوا هاب | برح فلا یرااز ریم صعب

  یرراس یک یکیدایا برض هنشاب كیارک ف دنمدرد هلا كنلوک یسیرب ندرانا
 1 جاف كا رکے بويموق ید هکنا راردبا هراب هراب یییدلسح توروشوا لا

 یو مزانم ی یب یارک یزاغ رردبا لتق جد یرلنا هسیا راو یروکذ دالوا رفن
 رارولوا رب نامرف و عیطم رارانات و رلازربم هلج و نا مماک هدندنسم قلناح عفادم

 یتغیدلاقفالتخا هدم رق هحرک تولک هرقم تلودرد اغانادنخ هلا راروش رخو

 هلو یدالواو یارک ع نام ته ناطلتس ر و رڪ هاشدان اما یدربدلب

 روضح هدایز هن راقدلوا لولسم فیس هضرع هلمجو ویو لوتقم هرب قحان
 ییاشاب دمخ یروتاص هرکص ندنو . یدلوا روسکم یرارطاع رطاخ و بولوا
 هملایموم ناحو رلیدل وا هدنک رادن قمراق یننامهو قمراقبح هلا قارادرس

 ۰ ردکر ک هسالوا رکدیلاعت هللا ءاشنا یلیصفت کهن رلیدلیا نیفیلکت رفس د

 ؛6 سورکنا بوصب یروتاص مزع ل
 رف رامظا یدل وا ررقم ینارادرس مالسا رکسع هاشاب دم جروئاص نوح

 اشا مهار نالوا مظعا رزو هلکعا راعشا نیز هدنکر ادن تاممم بودا

 ا ا را انعام ندنکیدرریلا زماح هبج شعب و رتتوا ندیم فرط
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 لاکشا اه هتک صفت

 وچ ا $

 یزاغورک یناناخ رانا یدروشا رخ هلا هدازناتسو نالوا مالسالا میش هاا

 رادرس ییاشاب دمع یر وتاص هشرفس یلدا مورو هدنض وصخ اما هاخ یارک

 هرواشم هلا ارا تباصا یارزوهدناب تامردنوک درام لوا بویلیا مال-ارکسع

 ۰ رایدلیا ررقم بو

 هک ناخ یارک یزاغ بصنم یاقنا رکد $ ۱

 ناخ كناخ یارک یزاغ كرانات دنحو یتفلا هلبا رانا كناخ یارک یزاغ نوح

 هدیارک حث قلناخ رک | رهاظ هلا هیلقنو هبلقع لئالد یتغیدل وا یتبغر لاک هتسلوا |

 / یسهمان ررفم قلناخ هعطق یکیا /یدنروک رهاب یلاعحا قلوا هدنف ثعاب هسرولاق

 هدنفادراو رکآ هکیدنلواشرایس بونلوا میلست هباغانادنخ یشاب هقرفتم بولی زاب

 هارک یزاف كهسيا ردنا هدهاشم نرابغر دایدزا هما رک یزاغ كلراتات رک

 بول وا یلاقحا كعا طبض ارجو نوچ یی یارک. من رکاو نسهر و نسهمانررتم
 نس همان ررقم ها رکک ف هسیا داقنمو عیطم داتعلا هجو ىلع هودنك رانات

 اغا نادنخ/ یدل وا نامرف ود نسهدا توعد هتلود رد نیارک یزاع بورو

 ه یک یارک یزاغ هدفداوا ناور دان اح هفک بولا یهماررتم هعطق یکیا

 نامه نویعا لعبا نوبامش نامرف بج ومر نکا شلوا هجوتمهل ودرد بوش

 تولک ه هفک نوئیج ند هثسفس یارک یزاغ /ردبا میلتست هبارک یزاغ نسهمانررت»

 نالوا هدّمل ودرد تولوا هاکا جد دنمدرد یارگکح مت ردا نساوعد قاناخ

 تداعس نوامش طخ هعطقر نوجما قلواررتم هودنک قلناخ ها ىلع كن رمدا

 ولارغط یکیدرو هب ودنک كناغا نادنخ هددنک یارک یزاغ شما روبلک نورقم

 ردا زارا وام طح ناسنلوا رکذ یخد یارک من هدکدایا زا ربا ییهمأن رقم

 بولوا قش یکیا هفک لها رکاو رانا رکا بوشود هعازن قلتاخ قحخاوا هلو

 نجرادبعانالوم نانلو هفک یضاق ردا اضتفا تعجارم هفب رش عرش محالارخا

 كهاشدابو ردیا جر هبهمانررتو ارغط نالیر و هنارک یزاغینوبام* طخ یدنفا
 ود ردنا مش نسه.انررق» یارک یزاغ هلکلک هرکص ارهاظ بولوا یخ تسد

 هللا یارک یزاغ بولوا مدا ناهج دنر رب هداز قازا یسیتفم هفک شنا جر
SEAهاك هناوب ندناغع لا یادتا هکر بد بوت وط فرط یا  

 هلا نوامه طخ ردا هلا طبض هلا ن هاشداب یارغط ن ادلبو كلام هلجج
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 ها e A اشا ۱ نیس 2 لغزا اشا 2 قغلوا اشا هبارک یزاغ

 رادرس شاپ دم یروتاص نالوا ی مو هس رب و قفلوا نکیا شانوف

 | شاپ دوادو ردن دنا یسازج كنغلو هاب هدنلزع اشاب ؛ میهاربا ید قلوا

 ٤ :  یدنفا مهار مال نالوا ی اشن هدقدلوا عقاو نوامه لوز هل زم یس ەچ

 | ندنزو كنا تاحوتفو rk هلطارفا یهداز هلاغج هدنسهمانصف رو اط و یرکآ

 یجناشن یلچ یموم سیر هنبرر بونلوا لزع نوعا یکیدتا فیرعت نیفیدا وا
 حابصلایلع ترا خدو  ردشلوا یاتککلا سر هداز یحقوا هنر كناو
 || مانالا یتفم مالسالا میش هلا اشاب نسح مداخ ریزو نالوا هدنسهظفاح لوساتسا

 e اشا دواد ماشتحا نابرا هلجو مارک یالعو ماظع "یلاوم راه هات ناتسو

 | سوبتسد نوحا مودق تیت یمالغ نودرک مالا هاشداب بولوا مضاح هدنسهچب

 . هنر ورفعدامس نونام یارس بوشود هنکوا هللا یالا هرکص ندن راکدتا
 دمع نالوا یربک دلو نوح ا قلوا ا فج ههجاوخ یسترا و رایدروتک

  یسهوبد "هرهاظ توادغ هبودنک و نودا لوزعم نام کناف ییدنفا

 | خدو ردشفلوا يجول هیدنفا یبم شوق لوزعم ندنساضف هبعک نالوا

 | ناطاس نالوا یرکسعیضاق یلوطاناو داماد نالوا یرکسیعضاق یلبا مور یسنرپا
 ِ | هجویاب ییدنفا هجاوخبول وا عجل اشا میهاربا مظعاریزو یدنفاقابارعشلا
 || هدنابكعا الجاو عفد ندل وبناتسا هلم جوت یساضق هبک توردلاق ندهطروا ناک

 صحت هنراریص#داعس ربرس كن راترضح هاس هراتس هاشداب تودا هرواشم
 كتا مفر ندنرزوا الع ییدلادعس هجاوخ بوزاب راهماناحر هناطلس هدلاوو
 ,صیطلت یل ها کد راب دید ردبيس هغغل وا باج یراربخ یاعد كنالع مام

 | ےھارا نکیآ شفلوا ریطست ہجتت تامدقمو ربرح هلبا یل هداز یحقوا هرک ذتو
 ۱۳۳ کا لا سرا تد رخت نوک یکبار بویمردنوک ةدنوک لوا اشاب
 . | یلوق هنفرط ناطلس هدلاو ورحا شلوا هاکا ندکرادت و هابتنااب ةجاوخ

 ۱۲ ۶ ۶ ندناطلس هدلاو بونلوا هدعاسم هنسماغلوا النجا شللا ربلع یلامو

 ۲۱ رونا دایالا دا تیابن لیلا نسامددب رد ریپر هجاوخ هکیدقبج هلهجو وب باوج
 ۰ | هتدابعو تعاط هدهشوکرب نوسنلوا طاقسا ندهلخادم هادع لاوحاو هتنطاس

 » ۳" لاونموب لاح هکرلیدروک رشد نوسریک < هرزوا طوقس ینیرع بویلیا لاغتشا
 - هعقدل وا مزال قس اک رایدلو در اا تا طاتسا یدلوا هدزوا
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 هیاشاب میهاربا وریک بولوا مدان هنکیدنیارارقا نوک یکلوا هءدازهلاغج هاشداپ
 هدوجوهدننامزاشاب مه ربایمازینارویاط رکا یصق هعلق رک |هدنناذدح شع | مزاعهناشا

 هنکو دبا صحرظ یسلوا لئان هترازو هلبا یناذکو فال كنهدازهلاغج نکیآ شاک
 رفس یارک ,یزاغ نالوارانات ناخ هلا یماد هدازهلاغح هدانناو ىدا مزاج القع

 رانا ناح ییارک مث یردارب نالوا هدرفس هشرپ بودا عفر ود یدک هرو نه

 هغمالقوب یتیدوجومانو دوجوم لرکسع هدلزتم لوا ناسهو رایدلیا بصذ
 *رارف ندنلحا هنراحم قردنلو دوج وما هنسک تبرف هک زوئوا نوا

 هنسارح یرکا توردتا هرداضم نرللامو توردلا نرلکلرد ود ردراشلیا

 بوط ندنرزوا هانیلام هاشداب هدنوک یکلوا كنسهبراحم رویاط هدنوک یرافدنوق

 سئو یرلکدتک بولا هن. هي نوجا ظفح ندیوط یهاشداب هدنامز یکیدک

 رکسعو یدروا نرانو لا دنمدرد هانکی جاقرو كنسادنک كواب رو كاغا

 تورد و ڪڪ را هدالب و تالاع یدلو راهنشا هلءمات قرارف هدنا مالسا :

 هدنرکدشرا هدارغلب تبونودو رایدلشاب هغلا نرللامو هغمرق یرلنلوا هدنمانیرارف

 قجراصحو رلیدلیا سوپأم ندامجو سوود ردیرارف یبهنسک رفت یللازو

 سابلیهقرفتم مان همهاخ و ییاشاب بارهس لوزعم ندنتلابا شبح هدنرلکذ لک هل زنم

 رانلوا هدضان یرارف هرکص ندنو . یدربدتا نبش نودا سویلم کک

 یلوطانا بویمهدبا رارق هدنرانطو هلکعثود هنفوخ یشاب بوتیچ ندلامو الم
 هلا هدازهلاغج جاتو تخاب هاشداب راکرخا رایداوا یلالج بودا راذک هنساش

 ولنمرخ نالوا بيرق 4 هردایلوک یش قرق كنتدوعرفس بویم هدا جارما اعطق

 یکی دابا میاست ین وتکب ناطلس :دلاو ییدروتک ندلوماتسا كرسلد اغا هد) رم

 هدازهلاغجو ردشلرپ و هباشاب مهاربا بوللا نوا رم ندهدازهلاغح هدتعاس

 زدشفلوا نامرف هکفک همش قا نوک ندنرتعم لوک یرغول ا
 توتلوایمیمهلخاادم هرومارره رک و هنسهلسلس رک جد یدنفاهجاوخ و

 هدازهلاغح مالک لنصاح  ردشلاقل ورم ًابسنم تیپ بونلق لوذحتو دورطمو

 هم نکیآ شلرو هبارک ع هد اه ز هداز هلاغح قلناخو ردراشلک هلوساتسا هلا



 e 0 و ا داود 0 ن هنفلقازویو

 :لیل لوا یدیشلا رودص ندناراذک هرانات تعسو رارف ندهخرح ادا اذه عم

 ۲ ناخ ود مدلوا مظعا ر زو بودا ناوید هدنعات وا هدازهلافح هدلبذلالیوط

 | هدودنک نوامه رهم هدنرداج د اشاب مهار | رردتآ سوب تسد هودنک

 یرکسع شا رارف بوریدزای هفرش ماواو بور و راوکر یو بویمروط هلغلوا

 ندحابص قفا نوچ بوک هرزوا لاحوب هک لوا رردنوک ر اقالوا هکمردنود
 رعجو یناشاب دم حارج اشاپ ےھارا یداوا رتسک ایض هناناک حانج دیشروخ

 راپوطیراقدوقبلا بوغارب كنعدروهتم روباط هلقافو ینافتا بوروتک ییاشاب
 یهاشداب یانوا یدنفا هجاوخ هدنامز لوا رکمراردبک هکمروک یرهلاخهبجو "

 ابا نالا رواه رهم ك ها تاقالم تاذلاب ههاشداب بوراو
 ۱۳۱ لوس هاعا فیض یساغا وف محو كنعيدلوإ هداشاپ :

 | لزع ییاشاب میهاربا نوچ یدنفا هجاوخ هیلایموم كجیدبا باوجوید مرلي اغا
 ۱ ید لرک كماعا هدعاسم نوک یکنود یدا لکد .یهاشدا , دارم كعا 1

 نوکوب رلیدلیا هیجوت ههدازهلافج وشراق هرکسءو رلیدروی هدعاسم نوچ ۱
 رفع ضغ شعد هلوا ادي هننفرب ندرکسع کدام ید ولت راهظا كعا عوجر

 هاشممات لیمهیاشاب میهاربا اربز کد رداقهلقن هما |هاشداپ یمالک وب نب هد هلباقموب
 دنفا هجاوخ كرر مان افا دجا نالوا رببک روخاربم هدلح لوا یدید مروهدیا
 ۱ هریوس هسردبا ل ؤس ندزک ودنک ردراو اطخهن هدکلیالقن یمالکو  ندنناسل .

 1 ۰ هاشداب هکر د اغا رفنضغ هدک دید هلوا باتعهزس زکسزا بوس زسالاؤس |

 | یآ یراتجهلوا راو ملابوق ورا ینسلک ردکجهدیک هنیرپس روېقم روباط الاح !
 كم یاقوت وش رو ولطا 1 ا شا 7 و هليدرق ناب ح



  NETS e SEنت ی تن ۹9

 تولیغاف جد رتالوا هدعاص ربا موجه بو برو ندلوف غاص ب8
 رارقریو تبا هدنرب ندرلنو هکرایدروک هرعف نعثد رايد هنفرط یرب كعاس

 نواه یودرا بوک یغات ندنفرط لوق غاص جد رانا ردقو رولوا |

 یبا مور رایدلوا ناور هنتس یهاشداب قاور نودرک قانوا بویرو هنیرافرط
 ع یدا شقک راش واح ود نسهشب را ب واک هب اشا نسح رزو یسکب رک ||

 كنمالا نشد ناراو هنرزوا ای رفظ یودرا هدلوق عاص بوشپ ربا بواک هلا |
 یک ولط یتفیدنف كنفت یرزادنا كنفت كنعشد هدکدلیا موجه بولا نیدرا | " 0

 هنن رارداح نوامه یود را هسا نمد رایدلیا هجو هرارف تولوا سوم

 یرارو نم فص نجرا تیانعب قخاوا ناشی رب هام یعانغ لاوما بوایوق

 یرقدل و هيا راو مک یراقو یهودو یاب و یجٹا رک | ینالغوا تارک |

 رروبهدیا رارف بول ود یرازوب كنب راهدایب بواک فعض هنیعالم هلفمرفیرانعتد
 هک ردراشلاح ےل هس ره رب هنعشد رک اسع بواکر ان دہشا ندمالسا رکسع نکیا

 كنب رار رب یک یراشاط مربدلاق رلهتشک تاق رچوا رشیکیا هج راو هنب راروباط
 هلو یکیدروک یرزوک هدلبل تلظ ید یرلولتا صعبو بوشود هن رزوا
 رثا ندنراهدنز كنيعالم هدنجما تعاس یکیا بوجاق بولیکچ یرغوط
 هتغغاو هلاله هلا یغیت ببغلالاحریبک هلا نیس هکتالم دونج یا کک
 هدنرداح مس رهو ردشمالاق یرلهمش تاک اردا و لمع لها بول وا لاخ و نوخ

 هنکو دبا قلطم راهق تردقو قح عنص ردشمنو نشد لوتقم جوا یکیار د

 طبض یتسودرا مالسا لها نعشد مدقم تعاس یکیا الاو ردشماملوا كشو بیر
 هش رزوا یرافدص هشزخ عفاو هدیهاشداب نوامش قات وا “ےل اھم قح تودا ۱

 بودبا رارف ژثک | یرولتا كمالسا رکسعو نکيا راشمان وا هسناط بوقیچ یجد
 هرارف بولاق هدرارداج نکیا سا دا و هن رتعم یر ندو یراهاو

 بولوا مج رکسع ندنسهشاط حراق و یهود و یا نایلوا یرادتفا
 ءمزسهو یهلا تیانع كلک مازبنا هنمشد بولوارتسک ای-ض اددح مالسا ةعمش

 مزبنم هلهجوو نشد نوج ردراو مالک هن هنکودیا یهان تعیرش لوسر
 بولک هنروضح فاصوا هدنخرف هاشداب هلبا فاذکو فال هدازهلافج رایدلوا



 نیرهداس زادنا كنفتو نب رلبالا لمکمو بترم هدقدلوا مصع تفو شما ک |[

 ۱ رر ا زا شعرمو ر بلحو و رف و واشا دمت
 | یغلرادرس هخرچ بولوا هعیلط هداز هلاغج رزو هلا یسیکب رلکب رابد
 ۱ ری و رد هدیهاشدا هاکشش رایوطو يالا یرهکب ویلا مدار هل
 ۳۱ ارا وردات رر بوئالوا هنر بوشاو كنج - توشللا

 | یرلپوط رروس ینازوا كب كنب رساخ نیعالم اما *# نیسح یدتا رلکلم هدرلکلف

 ن هاشداب هعفد یکیا یتح بو یبا بی رقت هراودنک یعالسا رکسع بولوا

 | هرکص بوردلاف ندلع لوا یهاشداب ممالارخا بوشا یغالراوب بوط ندنرزوا

 | كددماشخا رابالا اما رایدتایا هنسهعخ اھا سئو هقرفتم نالوارسبم یتداہش

 ادو راشو راطو بوک ندصلف هداب یلیخ ندد نوکلوا یدروط هدنرب

 7 | هوک یسنریا رکو راد بوایکچ لا ندنیفرط نيغملوا بي رق بورغ بولا

 : ۱ 8 هجک ( تیب ) بوریک هنجما بوروق نیرداچ سک ره بونلوا ریخت
 | هک لوا × یدنرو وک مرم یرداچ راکلف * یدنروب نلاش ن وچ
 هک رایدروک ر حلا یلع یسنریا یدلیا هظماح رالوارق یفارطا كدهحابس د
 ۱۳۳ وا و بلا درف ندفاشلها هدناب قاش نالوا هراح نوک یکلوآ
 مالعا رفظ دونح مالسا داع راتشللا نک هنن رارداجو نصح هن رارواط

 راددروف نیرایالا هداهننا ی یارڪص نالوا وشراف هروهقم روباط بوک یعات

 || بودا بیترت نیریالا خد قلخ كولب یتلاو رایرکیو رابدزید :نرارواطو
 " قانوا بولبروکب هیارصص هوز ندنقات هانب ملاع هاشداب نوک لوا رلیدروط

 كنج بورو هتوا یغات بویموئدرف ندسنان راسو رایدوقیلا هدنفاور نودرک

 | ندرانز رض و لاتفو كنج بوراو هنرزوا رواط رایمخرچ رایدردنوک هنلح
 یالا نکد هرصع تقو الصا نرساح نعد اما ید رلکد یلاخ ندلازو

 تبا یرهظحالمو رکفو مکح یراکرادت هکر کم رایدم رتسوک شاب بویمراةیچ

 افلا هرادوریک یارعص یک حوم نینها یایرد حوف حوف بوراقیچ هلرابجوف

 هنرزوا مالسا رکسعو رایدزید ن راپوط بولسا دعرو بوشا ناهجو رایدلیا
 (نایآ لها هورک هنکوا ناد تنطیش ركع ناشف شنالوا رایدیرو ابا ی

 لوق وبق موسر تدسفم نیعالم هرکص ندنوب . ریداوا ناشیرپ بویمهروط



 نولو: حاج کم رفظ هاشداب نالوا ند نکر حابصلایلعو عارف ندنآرقلاق ا
 راس یسئرا یدلروب هیبت ود ردشغلوا نام هتک هلب هنرزوا نشد 1

 رصع نوک لوا یدنلوا هجوت هرواط بناح بواوا راوس هلب راړکب رلکب |[
 ریزو هننرزوا هتشپرب عقاو هداضف لوا یدلنوق "هیافصر یاضفر نکد هلوا ||

 نیرضاح هی هبراحت هلا نیسم هدک دنا رظن هبودع بناح بوقبح اشا مهار |

 نوک یسترا بوروک نیکو دیا ناباس# یرارداج یراروبط سا كنرساخ نالوا | ٠

4 EE 

٤ 

 هنغاتوا ودنک اشاب هدیورغ نامز یدلیا نامذا یتفجهلوا اقم بوشد ڕا هیهلباقم

 ناونعلا بیع نوامش طخ ندیهاشداب بناح هدنامزیکیدشا ادا رغم ةولص ب واک

 هلوس اتسا ندل رتموب نو مدسوعیلا بودا رگسعرس یر ی وفم تولوا دراو

 بودا هغ تربح هلا نزح هریقف یاشاب نامه شفلوا ر رح ود یعزملوا شیک

 رکسع هلبذایعلا ناب ینکو دبا لاح لاح هبهرطاخو بورغاج یرقحو رخا

 نهثدیمهاشداپیهو ینیلسم مهبودیا بیقعتخدنهشدبودیک هجزگبتع بولیزو ||

 هرررحن كلاس یلیصفت و و ناییتغیدلوا لا لاج هغمقیچ هلتمالس بولا بوصاب

 ماما بوزاب هرزوا یراناشیلاع نامرف ناوتان دبعو یدنلوا نامرف ود نسهروتک
 توعد یتایبلاقباس یاشاب بوک مدا ندناهج هاش ندمردنوک ځد هدک دلبا

 سضاح تورا و هداتعم رفظ هاشداب قات وا هدای ریقفو هلا اشابهداشع نامز رایدروم

 قالم هلا اشا بوقیج ندقاتوا نورد اغارفنضغ یساغاوبش اغورب هدقدل واهداما و

 نوضجم رکبص ندنابوشلب و هزز وا مایا هلبارتس رادتمرب هدنناب هدرپارس هدقدلوا

 ندروبطسا یارک عح یشادنرف راتات ناخ نکیا هدورجما رانا ریدتک هنوامه
 عانوا شمردنوک رللد ولعاد یلد ولغاب لا ولنشوح ولهبح هیاد چوآ شا

 رضا -یراها نو ایه یار ناخ واک رواطو راضحا هنکوا نوامه

 یرذن لزا شدا ولتداعس هاا رفنضخ اته یب اشاب روضح هدعب رایدلبأ

 هدک دی د ارو تناما بووق هلاتسدرب هتشب تودا زارفا نوک و یییرولف نالوا

 تالاو كنفتو بوطو ییترفو كنعد رایدتلب وس یرالیدو یدید مدیا هلون

 اشان هرکص ندکدلپا ےلست هرادالج یرالد یدلیا ناب ینتژک كنب راکنج

 هاب قم هلا ند ي ولی دک: هتسها هتمها ن وک یسنرا و یدنلک هنغاتوا یدنک هلا

 هاپس یدلیا رارق هدنکوا یهان ملام لع راو بطق رادنقا ج هاشداب یدنلوا

 یسامالاریما یلیا مور بولوا نیحانج نایجهفولعو لوصو غاص یرانالغوا



 هیبت هكا هل دا شوق ینفارطا نویامه یودرا هللا یرکسعو یسارما
 | هصکدوا رایدریدشل رب هراهنخر ینسارما یلیامور بوراو تعاس لوا رایدرویب

 | حابصلایلع یسنربا بوراقیچ هرصم ییهرطاخ غارچ برهم موغو موجه لص
 | هنوکسم غبر ءاشداب روضح هدنواسه قاتوا هلا ارزو یدنفا هجاوخ یلولا
 | تک رح هرزوا تعسو هسرولک هزم رزوا نشد ردلح تسپرب یا هعلفو بوریک

 7 روابط ر هضمهبت بوز د هلابج للف یننرایوط نیرساخ نعد زلوا نک

 لهراو هبناح لوا یخدزب هکردوب نالوا الواو بسانم شع اضف عساورپ ارعص

 بوراو هنرزوا كرلنا زب ندقلوا یلوتس بوک هزع رزوا مزب ادعا هک ًاصوصخ
 ۱2 یلاتناما بوریدلوط ها راظفاحم یییرکا ةعلف ناه ردنسخا قلوا لوئسم
 رز وا روهقم رو اط روفغلاب الکو تمرح | یلع رک الا هّلاءاشنا ن راببودا ضی وفت

 رکشلو روصنمو رفظم دیو رفظ رکسع هلبا دیح بر دادما هکرددیما مل هديا روم

 ناونع هک هلوا ناعا لها ٌهبلغ هلهجو رب بولوا روهشم و مزهنم راسک اخ نشد
 5  یرلاصفا تنم” یاضر كن الاو هاشداب هدنرلکدلیا اقلاو قوسود هلوا ریسوجمرات

 . || نالوا مظعاریزو بولیغاط هرواشمو تیعجب هرکصندنود یدلیا رودص
 ا باتا یرادوط كجهروتک هلب توراو هب یرکآ ٌةدعلف یرعوط ارافبصا روتسد

 | هروزمملق نیک دهبورغ ات بودبا باتش هغموق هنجا هعلق بوربآ یرلقج هیوقیلاو
 ۳ ,Sy نیراکدکو -مادقا.هکمرو كص نرامزاول و بوزاب رکسع هنسهظفاحم

 . | هلبا یرکسع یتلابا جد ییاشاب دمع الال یا نالوا یسیکب رلکب بوریو ماکعتساو
  نودرک قاتوا یتافا هام ریزو هدقدلوا ب ورغ رایدوعیلا هنسهظفاح هروب رم علق

  هرزواقاس علل هدنراضحا رادرک تالاو هدنکر ادت تلحر بایسا بولک هنفاطن

 ۳ لک روفس یا  یدلوا دواو هرکذ ندملایموم جا وخ نکا
 ۱ | ه:-هظتفاحم هعلق هجرک ہلا یرکسع یسارمالا ريما یلوطانا هکیدروک هدقدوقوا
 ۱۳ قو اطخ شخ الع هاشداب هدکنج رواط نکل  یدیششوا ىأر قلاق

 || ندرکسع هنیراظفاحم هعلف قحصلوا یلوتسم ودعهب هعلقو رولکم زال قلاقشوب یناح
 | رطخ لح قفل و یلاخ یناحرب هدکنج نادیم اما ردنکم قماط هصشیرپا دادما

 . | ید یمارمالاربما یلوطاا ردلکد سیم كمشربا دادما ندهعلق هلعملایلعو

 , | یأر شوا اهنا وید ردهابتشا یہ کودیا لوا قلوا هاشداب حانج هلبا یرکسع
 . هنسهظفاحهعلق بولیزا یدلروب هیاشابدج الال رو نم لاطایف نیغلوا باوص
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 یرارودقم فرص بودا قاسفنا رللارق هلج رکم هلکمردشا صدقت یب رللاح
 ه هلن اقم هلمالسا دونح و تواک لا قامش بایرا زلک هدادعت و قارو تاب نالوا

 هلا قی هلازا ندهتروا یمالسا هضم بودنا قافواب مزع قالطالا ىلع ||

 اشاب رفعج ریلد ر زو شما راربد زوهدیک زوالب رق هدنروغوا زد نمەلچجاي |
 یارزوو اته یب هاشداب بوزاب یرثا تعک رخ یکیدلیا رابختسا ندراس واح || ۱

 ضرع درج مهجوت مب هبا لیلق رکسع ردق وب و هدکدربدلب هیارا بحاص |
 هنخر هتنطاس سوما و لیلد و ت راشا هتردق مدعو لیلذت تطاس

 تويعا دافعا تلود یالکححو هدکدایا لیصفت ود رواوا بیس هغلوا

 هفرفو یسارهالا ریما یلیا مور یالارخا تودنا سابق دانسا هتامنو لقت

 بوط هنایم یرادقم هراب زوتواو یرکسع ییا مور نالوا ادسعام ندشواچ و
 هنا هرکص ندعت و رایدلیا لاسرا بوشوق هروزم رزو هلا رانزو برضو

 دنمد رد شاپ رفعج رایدردنوک راربخ روشو ۓت هیاشاب رفعج ويد نسهیوق
 ردال وا اهد داقتعا دنروهظ هلا تاردقم زلر و داقعا هتلود یالکو هکیدروک

 بویلغاب نیرایالاو رایدراو هش رزوا رواط ها رکی, رفظ رکسع نالیشوف بود
 رکسع رب رایدروک رفیدقاب هنبالا و هنسودرا نشد اما رلیدروط بوزید نیراپوط

 هلج یعاصو لوصو یناب و غاط رونقلج یک جاوم رح هکر دناشن ارد نارک یہ
 قرح شناو قرغ هدالو جاقر رایدناص لهشللا رادقم رب هلبا یرا هعیلطو شمال

 تبولک هشرزوا ودنک كناشاب رفعجات بودا قرخ یییالا مالسا لها یرایالا

 ياشاپ رفعج بوری هلی نیرلنالغوا چا ناروط هدنرپظو نیرارطاشنالوا هدنناب
 هنماط كناشاب رفعج یراغا نالوا شمروڪ شيا جاقر نکیا هدنددص قلا |

 نالوا هدسا فرا هدنگا ہیک لا راغلا تد بوروتک بوکج بوشاپ

 تالا و یران ز وسط یراکدتک بولا هلج رایدرشود هبیهاشداب نو امه یودرآ

 نامزو هدبلا فصن هتعاص ر ةعقاو و شلاق هدعند لاقثاو لاجا راسو لات

 نودرک هاشزمش ید رانا و مالعا هی هیلع تنطلس ءالک و هدلیذلا لیوط لیل مالظ

 تلظ بوشود هندرا اشاب رفعج جد هرحف نعشد بودا مامفاو ضرع همالغ

 بودوکر وا یتیرکسع هاشداپو قعصاببوراو هنب رزوانویامه یودرا هاک ان هدلیل
 روس رب بس لوا هدن رلک دید ردراو یلابقخا قععا هددایسق "هزاو رد ی هنتف غیب

 یلیامورو هیجوت هاشاب نسح یلغوا اشاپ دمع هلس#ایلع ینتلاا یلیام هر هدبغشو

 أ



 | یسودنکز لای یریدتو هلفلوا یرماتلودو نید هسلوا شللا تقفاوم ردیمتبال
 | دسی عفا ريد رب هدهرواشم نالوا مزال هراهلبوب رک و لاضم كرک بودیا
 1 ۳ رکص ندنکیدلپا تاک یلیخ ود ید و هن كحهدبک بوغار یدبا یمزلوا

 | یرلباوج نالوا مزال هرارابو رکو هلاصم رک تودایسودنک زکلا یربدن ها

 | بوقلاق هرکصذدنبحاصم رادقرب و یدردزاب هبیلج یسوم نالوا تاكا

 | بوروک یرفس تامسبولوا رومأم هلی هنرفس یرک اهدعب یدنکهنسهناختلود
 باشو بش لاوحا بولوا هارمه ہرورح هاشداپ ارزولالبق نوکره  ردشفک
 . | یودخ یجکیا هدقدلوا سیم لوصو هبهردا بوشلیوس یدابعو دالب زوماو
 ۰ | یدلرو یهاضف لوباتسا ً(عظعت نیغ و ییضاق هنردا یدنفا دعسا ان الوم

 ۱۱۵ اش نسح مداح نالوا هدهلنفاحم هدنلح ترشابم هباضق بودیک هلوبناتسا
 . هبیدنفا دعسا بورولا هناطلس هدلاو نیغلبم كنیدنفا ميل ادبع هداز جا قباس

 میهاربا هدقدلوا سکعنم هیدنفا هجاوخ رخو یدمردتا طبض یلوبناتسا ءاضق

 1 نودرک قاتوا تاذلاب تولک هتربغ ځد اشا  مهارا بوردنوک هماندایر ۱ هاشاب

 ا | دایرف كندنفا هجاوخو یییدا تأسا كناشاپ نسح بوراو هیهاشدات قاطن

 | ناونع تلادع هاشداب ندناطلس هدلاو رکم هدکدلیا عورش هنای یتبغش و روش
  یسهمان تعافش كناطلس یسهدلاو مانا هاش شعاشاک همان تعافش هن راتمضح

 راشمرو ي ود نوسنلوا تیلسن هلا رخا تیاعر یدنفا دعسا تیابن بودیا نایب
 لوصو هل نم هیفوص هدعب یدل ربو فیرشرما هنس هبات تالرکسعیضاق هدلحم

  یسهعلق یرک ۱۷ بولوا ضرام هفرح اچ دیتنفا هحاوخ هدقذلوا رس

 هطاعم هلغلوا قارتوا هدنتلا یرک ا تویلوا سیم همان تعع .هراو دنا

 لجام ءافش هدلرنم لواو لئاز موف مع ضرر هلا لاعتم ثالم نوع نیغلوا یلحم

 یرک | هللا بیج بولسا یرارومعهرواط یالاض لارق هدلاحو یدلوا لصاح
 ۳ قتهلوآ ریبخ ندلاوحاوب رتیدت بخاص یزو بولوا عیاش کودلک بیرق
 | رفعح رزو ندارا فصا ءارزو بودا ضرع هروشک تفه هاش نالوا ر و رګ

 | یلا و ریدلا ررقم یکمردنوک هنرزوا رواط هلا | رفظ رکسع رادقم رب ییاشاب

 | لاعتسا بوشوق یهورک رب ندراهقرفتو قايت ولع لوصو رادحس ندک و

 13 روما تبقاع یکیتیدلربا لارتمرب ندرویغ هاش یودرا روف ریزو  ریدلیا
 و ۳۱ ا لند تورو سوماج هرویطسا هل. هظح الم
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 (ناف E ءادن عاتسا ۱ شو هر و : بت

 هریک هيف وص انا نوک تیتر نارط ند سقف جور راط تو

  تعاج نالوا مضاح نکیآ هرزوا قغلوا ادا یزام بولیرونکح یسهزانج
 یسادک ریجوبف یترادصماخو ترازورهم نکیا هدنددص تماقایرهظ ةولس

 یدلبا میلست هباشاب میهاربا هدنرزوا هداه بوروتک ندتنطلس بناح اغا دجا

 تینبت هلبا هحفاصم ارا فصا ءارزوو یدنفا هجاوخ نالوا نیشناح هدنرانا

 یدایا

 ۲ هنسهرت نالوا عقاو هد رق یسهعشچ لکوت /ینعن اشاب نانس هرکص ندنا بودیا |

 )کک یضاق تولک هنساشکلد یارس اشا ھارا رای دلیا نفد بوروتک ۱

 مات نوک چوآ رلیدلیا تین رلنانلوو ضاح ندالع راسو یربلوذعمو بوصتم ||
 نوک یججوا اص وصخ یدلوا مام نوح تدنهم لا وحا ماشبات ي زا ۲ 0

 ایل زالوا هاشداب ةحاوخ نیرصتلا ءال العا هدا رغص هوت لبق هدنن وک هعج

 بول وانیشنم هلا اشاب میهاربا نالوا دیدج مظعا ردص بولک یدنفا نیدلادعس 3
 نداشاب نم یلغوا اشا د نالوا هدرتمدح هظفاح هدنسللاب هن وط هدا لواو

 یرارم و صرع نالڪڪ ندنرارابوب قالفا هلا لاصم" یدو و قالفاو

 ید هداز ناتسو صع "ییفم نالوا هداتفا دم ةتفب نکیا هدن رشابم هغو وا

 یسیکناهرزوا مازحا سرک هدنیناج یکیا موق رم مظعا ریزو بولک هقرچ هتینھت ۳ ا

 العا توص هلغلو هدندب ناهج ةجاوخ رادغاک ناکب روتوا هلا ماشنحا جد

 هحاوخ هدنرلک دتازاب یهرواشم باب هلا هناموو زاغا هارو یدنفا هحاوخ هلا

 بولوا تهاذ هنفالخ فرط هللا یوم *یتیفم ردت یکدروک بسایم یدنفا

 عفر هليا تأیه ریغت بولوا هرزوا کت هضراعم ندنیفرطو ررکم باوجو ٽڪ

 یتف حلوا یداقم تفلاع بوسیلوا نکع تقفاوم و بواک هعوفو تاوصا
 رک هنګ لدلک هنینم هزس ر هملایموم مظعا ربزو توقلاق بویلتا رارق یدنفا -

 زسهلوا رورسم هلا ترسمو قفوم هیلپا كلرابم یزکماقم كرابنو نوح: ترضح
 بوغار یهرواشم دفا دعا و یدل وا ناور هنسهناخ بودا باطخ ود

 تولا قلباتکلا نشر ن بولوا روج ر هن م مام وروض ۷

 ہغالمالسالاےجش كف بوغارب ییهرواشم نکیا شللا تئارق یراضرع ها رهج
 مس



E 

 ا رد یان ةت هدهنم ر روب تعزع تاذلاب ید ۱۱
 نشد وناسا خد هخاصم دیک أت هرکص ندونسر تویعااضتقا یدرفس ایلاوتمو

 بولوا نب رق هدریدن و جد ن دلا دعس هجاوخ هداب و رولوا ناسا ره

 ررقم یهاشداب تعزع هننرفس یرک | تور دتآ ليم هرفس یهاشداب هرورضلاب

 ا وا لخت بوروک ىر تام ندغا لوخد تفو .یدلوا
 هرکص ۱ یدلوا یضام هب | مع مع ندناهج "هرطنف بوبا افو یرع جد كناشاب

 یدیا كناشاپ نانس كيرحتو ریبص وب بولوا هجوتم هلی اشاپ میهاربا ۰ .
  #۴ډک یرک ااب ناطلس ندرک تع زع 0

 | كر هکقک تاذلاب هرفس ینیراترضح هاپس هراتس هاشداپ اشاپ نانس نوچ
 ا . كيب یللا زوب نوجا هرخد یارشا مدنامش هدقدلا نرانو ام یاضر بودا

 | یبیرولفو نییعت هیازنشا .ییاشاب دم حارج رب زو بورافیچ یرولف
 ۱۳ ا تاو اتش ظساواو یدردتا ماست ه ودنک
 ةدلراو هلبا راثا رفظ رکسع هدرامم لوا هکیدردنوک هدارفلب بودا جارخا

 كرلویو هنری داروسجوهنلوو شاوط هلبا اخذ یررابا یریم نالوا هددارخاب
 دن سه دمع لهدخره بودنا هدنک ار هشرش ماوا هناممم تو هن رم هطڏ

  روخاربم هدنامزلوا هک هباشاب ىلع نا یدلیا لاسرا را نسک رواک
 ذ هددارغلب یدنا E نامرف هک اشا مارا باح و یدنا هدنسهاب

 ناکمو هشرش ماکحا هنرره ىدا رظان هنک رادت تامدخ صعب و

 ران و ویرا هشنسو یراراب نوح راخذو یرازا وط نالوا یرلیکبوردنوک هفنم
 الوماتسا و ايهم بوریدتا ان یرهفیشو یردکح نالوا مزال نوجا هظفاعم

 رایدروب شرابس یتا هناخ هبحو یرقانوا یرم قلعتم 4 ااحرنهم جد

 ٣ روخاربم نوا یکرادت لافب و لاج ندنرارب صعب كنم هتواو ندننناح نامرقو

 ۱ دننایعا كنهیلوف بولب ردنوک رلهدا 4| قافتاو هرواشم اشاب نسح یجتنرط رببک
 را دابا نی بعت هراتهدخو یرلهنسک اقنع ضعبو شواچ دم هدازیلعهرف نالوا
 | ءالک الام مادفاو مان ماقا هربهررفظ رفس مزاول هلج هرزوا بوغرم بولساوب
  فوسک هتلابقا ناتقا كناشاپ نانس هلبایناصس تیشمو یاب ر تیک نکروتلوا
 هناود بوک هروزظ ر 4 ات هدنتعیبط و ریست هدنچارم تبوتشرا لامکلانیع

 ارطصاو داددزا یضرح یهالارخا بوسیهدنا کم نکیا رواک هلا تربغ



 رادرس بویموف هلکا قارحاو مده یراهعلق نانلوا رکد بواک لاض لا

 هغجور هلبا رازو روز رازه بوریچاق هاکو بوریشود هغات هاک یموفم |
 وشراق هاشاب نانس بوسک ییړوک رارف خزود نعثد بوشود هلا جوک

 تاراسخ هبآممرپ بولا ةلجج یبهناضجو یراپوطو هیاکلاب یس هعلق یکوک ر
 ندند و جد یلغوا كناشاب نانس ردشمال وا عفاو یربظن هدرصعرب هکر دشط

 هلبا حوکلردبا راغلیا هلبا رارف یسودنک بوردلا هنمشد یتسهعلق نوغزتسا هوا

 نانس هیلایومو یدلیا بقاعت یتیررب بئاصم بواکی رارخ یکیدشود هنیدو |
 یمالک الام ررضو ردغ هرکسع هليا یریبدت ؤسو یمازبنا نالوا هدقالفا كناشاب ||

 هبهرتلعمهن و لوزعم ندندنسم یمظعترازو هدقدنلوا مالعاو ضرع همانا هاشداب ||

 یدلرپو هباشاب دم الال نورم تنی" متاخو نوبامه رهم بونلق لوذحمو دورطه
 نامهبویلوا هدنعز واج ندنوک وا هلغفلوب التبم هنض مم هپ ریش اشایدجمالال

 قمراو درب بوراو نوک ییدلریو فیرش رهم بولک هنویامه ناود هرکرب ||
 یکیا و اشا هارا ٠ ردشلنا لافتا هلالطاوذ یادخ راوج بویلوا بیصذ |

 ترفت هداب و هاشداب اما یدبا ردنا دیما یوا رپم هودنک هلی هدهعفد |

 رورو رسکنم هدایزو روضحب ود یدریدتا لتق هر قوب ییاشاب داهرف بودیا
 لاسرا هباشاب نانس نالوا هدهرقلعم ورک هرکص ندننافو اشاب د الال بولوا

 قافو الصا بولوا هرزوا تاداعم باشا میهاربا هرکصندک لک اشاپ نانس یدلیا || ۰

 نانس مالارخا یدلیا روم قاتش لاک هدرا بوی هعوف و قا 6

 هزکنویامه لع هکردبا ضرع بوربک اهنتو كت هیاشک روشک هاشداب نوکر اشاب ا _

 یلاخ ندیکیا ارز رداطخ یلاسرا راذرس هادعا روشک دعب نم 6نوسلوا 2 8
 رکا هلوا ندارزو یغاشا اب هلوا مظعا ریزواب رادرس نانلوا لاسرا هکر دلکد |

 تصم بويعا تامهمو رکتسع لاسرا ماقما نالق هسرولوا مظعا رزو

 رکا هلوا مظعا ریزو یسودنک هنر بوریدتا لزع هکردبا هدارا ینکیددروک ا "

 هروهظ یغلقا زو بودا دادما نانلو مظعا رزو هسرولوا ندرايغاشا رادرش 9

 ی
 نم )سوت تم رم تو

 هرب قوب بویلک هعوقو تاحوتف هدرارفس ردلی هعن هکر دندنجوا كلو ردیا | ۰ فوخ وید هلوا مظعا ریزو بولوا روکشم یتمدخ هکدیاش زفسا ینکیدروتک | "

 رازس یراب كحمرب هرزوا یزرط ناوضراوةج را هيلع ناخ نا «ناطلس زکیدج | "



 | طخ لقشم یتنامرف قلوا نک هدل زم یکیدتبا دارمو نکاس هدرب ییدتسا
 | نالوا رک ذ نانطاصلاخ دنمدرد لوا نیکمردنوک بودبا زارا یهاشداپ نوامه

  فاصتاو تلادع ع فالخ هدننالک راهاشدان بول ناما تار ییرمش طخ

 بایحا بویلبا رومظ یسودنکه رکصزارب و یراغا ادا بوبالک | ررتمنک و دیا
 | هلا ردقواضق روهظءاضتقا هدرلا ررض رصسرب نکشمالشاب هکفگ بولکی سهم دق
 | ینیدلوا نک اس كناشاہداھرف یکی اما ءاضق ویناپک ان یالب اغاداهرفاغو ۂشیپ ریپ
 |[ ده ورغ نوک لوا یدلیا سبح هدهلق یدب بوروتک یدنمدرد بولک هکلتفج

 ال وا ا هم اشا , ےھار | هبلا یموم نکیا لکد لاقحا لاح ریغ ر بوروط

 | بوریدتا اشنا صبت لصفر ههداز یچقوا هدورغ نامز بودا اشفایوادع

 | نامه .دنازفا توخ نآ لوا یک یکیدلیا لاسرا هیاشک روشک هاش ربرمم یاب

 بونلوا شرابس هیاغا نایلس نابوچ یاب شواچ بوئلوا نامرف وید هناک ندنقح
 | رلیدلپاقاحا هیادهمش هرمز هداشعتقو بوراو هی هلقیدب هليا یئابوصو رادالج
 هب ر نالوا عقاو هدنراوج یرابلاةج را هيلع (یراصثا بوباوبا ) نوک یستریا
 لآ نانلوا رکذ ( دیهشتامو ادیعس شاعنل یب وط ) زایدلبا نفد هدنسهعوفرم

 بول وا لوزعم ندننلاب یلبامور اشاب میهاربا نالوا ردص ماقمئاق هدلاوح الا بیجع
 بود هبجوت یتلابا زرت هلئرازو ید هناشاب نسح ی خعاس نالوا 0

 ۱ بورو تلای ناورش هلترازو ید هباشاب نسح یحصثک لصفنم ندنغلاغا یرجکی

 ۲۲ 2 رش كناعو راز هنو یرا شبا نکیا هدهیسوط هیاشاب رفعج لصفنم ندزیربت
 3 لوا ادخ تیکح تولک هتلود رد هلا یرامدا بم هدانز ندکس جوا ىدا

 نعد بولک راهمان دایرف ندهداز اشا نانس نالوا هدنسهظفاح نیدو هداننا

 هدا زهلاغج هلکلناراعشاو ضرع ینکیدنبا هرصاحیتسهعاق نوغزسا رارفخزود

 ۱ هنسوو ریدردنوک بودا نییعت ییاشاب رفعج نکیا شف وا م مصن كمردنوک

 . نانلو لوزعم ندنلابا سیربق نکا ناسیغط ید لاض 8 ال وا هدر مک
 ۱9 یداردوک لا هو هلا تارکسعرسو هلترازو اشاندجا طفاح
 | هنسهعاقشرکبو لخاد هقالفا تیالو هلا اشکر وشک رکسع اشاب نانس مظعاردص

 ۲. | یتکرح جد كناشاب نانس هدنجا موئشم هنس لوا نکل یدبا شلوا لصاو

 _  هلیرکسع لاعفدب لارق نکیا شما انب یتیراهعلق هتشوغرتو شرکب بوشود موش
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 و دنس هباشاب 2۳0 بصز یلاو هقالفا هلترازوو لاسرا ياقا

 زیدلبا لاصیا فرش ما ود نل ادادماو تواس هتسادضک رد

 یحروتاص موق رمی تام و یتالایریم راسو هناخهبجو هنیزخ هجن راو اشاپنانسو ۳
 قسعلوا ربخ ندلاوحا وب ربتف اشاب داهرف یدلرب و ما هتشپ هکلیا طبض ||
 اک رایج وق و رضاح اشا یر وتاص بودا ریبدن هصیلخ ید وجو 1

 تالابولوا ععش هدنرااهلتعءاص یسودنکو عج یتیرامدا هلج اثایداهرف ن کیا 3
 تامهم هلجو هناخهبجو هننزخ بونلتا هليا لادجو كنج تاوداو لانقو برح |
 ندنجما نوبامه یودرا هلنایالاو عابا سند هراس یبیناطلس 1

 بولیکچ هل هللا ىلع الكوم ندلو كج هیلک تسار هنسادخ دک ریجوپ ِ بورابوق ت بم ا
 هلکع دیلو یعقواطور ندیلویحا بوتاقهزدنوک ەھ ک بویللارارق درر و یدک

 بویارغوا هراهاکرذک روبشم یربغو هباصو بوک ندلوب راطو كنتر فورعم |
 دن وامه یودراو لصاو هنصور ینادکک رایج وف یدلوا نوار هنفرط هناتسا |

 یسکیآ لبااشابجروناص هاو شتک مدقم نوکیکیاییاشاب داهرهدقدلوالخاد
 یبضغو شناو رکم كناشاب نانس رایدلیا مالدا هلاثم هردسهدس هسیا هن لاحلیصفت || 1
 مالسل ارادماش شلوارازق ی بولوا نازوسهلمج ورهیوادعبات و نازورفءدایز 3

 ےس

 نواه ا هن رالاو د مزب یشاب زس یلام كناشابداهرف بوروتک ییسولتای رهکب ۱ 3

 توداراغلیا یسایمسا ۰ هلکعدردراو اوتف جد هندوج و هلازا اعرشوهلکمربو 8 3

 دنخانواهلبا رب الا هورکه ورکه وکشورفاب یچداشاب بقع رد رایدتک هن رزوااشاب داهرف فا 3

 ا ا داهرف هلبا راغلایالا ولماش یدلوا هاور هلو بوقبچ

 هدنراقدلوا لونشم هرات الا یلماش هلفجاص یلام دیک چاق ر دل 6
 یلام نالوا رک ذ نکیآ هدندصق بیقعت هنراولماش رواوا دیعب لبخ اشاب داهرف ا

 هبابسانالیکو د هدرللویو ررشودهنسافوغ يمع ید هرانابغا وب هليو میسقتهدن ار ا ۱
 ییشرشتیا (ءاشتنملذنو ءاشتنمزعت ) تیانع اشایداهرف هدقلاراو هله رارشوا

 رراتروف یشاببولوا تح هدا بوشود هنکلتفچنالواهدن رق لوباتسا هللا توالت ||

 هنساق قالفا هلرکشل ند_ةح “ور ربعمو رفس مزاول بوکح لا جد اشاب نانس |

 هداوزناهلهجوو ریقذاشابداهرفردیک كده هتشوغارت هللازرطو و ردنالاغتشاهراذک

 اشنا هعدخو هلیح تعم“ ورک اشاب مهار ا نالوا ماقمعاق نکیا هدافتخا هشوک و
 هلا یتطاسو كنومت تمدخ یدوه مان نولس فورعم هلکعد یلغوا نامالا بودا ۱ 3
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 دردیآ ضارعا هذا تناعا و ضامنا هدمزاول نکا نغلوا ولط بوط
 E را بوردنوک ةمانتیاکسش همانا ةاشداب نکردیک اشاب داهرف
 ۱۱ ۲ رییس لع ةا ربجاراو ردلبلغ یوکا د كرنا للف
 1 ۱ هدزعای رک رفظ رکسع رددیدب و مضاح هدشناب شرکب قالفا رکسع نولوا

 0 ۱ دنیا رفظو ت تروص ردکر ک عقم وڈ راق همآيل ءادسعا ماجرف رفظ مالعاو عح
 1 ید لد_ک بیرق 6 | ردح ور الاح نمد حرس« هلوا رکه ولج هدلوصح

A 
 | یراشعم ول وا ردا هدنأغ رکسع هدزعاب ید را یرشام رمت ندرکتسع

 | للز هم دجمالوا هيا رولک هزعرزوا رهاظم داسف نعد نکا لکد رضاح

 3 اشاب ۳ ضرع ود ردررعم للخ هنطلس سوما و

 ر ن مملو ىلج رازفک هرفس هدنرصع رادرس و راکشودع ر کشل هتنطلس

 ود ردراشلبق تشحویژک او ردشعا ترفن هس رع لاک یرلبلق رازغا دایقناچد

 داز ناتسو نالوامان الات ٍيفهو مالسالا حش هماګا هلیح مالک وو بور و باوج

 د حارج نالوا ندارا تباصا یارزو و یدنفا یقاب یرکسعیضاق یلیا مورو
 ترادص ن دوخ یسودنک توردوا یهدازهلانج اصوصخ و اّشاب نشحو اشا

 مدا مو هنلوا ماعلسا ضرغ عار هک کد هدنلتناحر قلرادرسو یمظع

 دخز هسا راردا رادرس یهک رهو ردتمصم لوصحو تلود نیدروما ذیفت
 ۳۲ ۲۱ فرص هدتواعن هتسروتلوا هدازا هو زرهدا راشخا یغا
 یارو میجرندنا ییاشاب نانسونیکععولط«دنتفم تالضرغیب هلبا تامدقهدیمم
 رفظ زور رب ءان هنکیدلیا عرصت یتموزل كنسغل وا بصن رادرس تعصم

 كنودنکو نواعم ناکرا هح وب هباشاب نانس بودا رات یرامالک تبقاع هدربصم

 هر وک دور دنمدرد اشا داهرف هاکعش ود نراقم یلعهبا یدودحان دوش ید

 ۱ بولک كود رد ندهرقلعم اشاب نانسو لوزعم تغب نکیا هرزوا دنلب یعس هنسان
 ۱۳ ارس فرش نوکلواو دلو لوصوم هامظع ترادص دنیم

 | تعانق هلا هبنرموب هدکد اک هنیرورس یار ندیلاع ناوید بولوا یهابمو رضتفع
 ا اکا یئوادع نالوا زوفرم هدنداینو زوک رم هدنورد بوی
 | ههیمالسا كلامو ردلاح مه هدلوا تلود یودع هلا لاعفدب لام نوما اشاب
 | یوتف هثلتف اشا داهرف ود ردلالضو رفکب کترمم هددحاسم هکعشربا دنزکو  ررمض
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 هلبا برحو برض بولا 4 هطروا هليا رایج اتسسو یشاب یحناتسو و هلا | /
 ارزو راس نودنافقوت نوک هارد اشایداهرف هدکدتا نامرف ود راهدیغاط

 سهزا ورد هننف و زاغا هغم وط هشاطیارزو نک ردا ناهج هاشنامرف غیلب بورا و

 هنبرزوآ اپس ندبناجرب راناتسوو ندبناجرب یرکب هلا اغا مدنام رایدتا زاب |
 مدعنم یرادوج و ځد ندلوا ابوک هکرایدتغاط ییابقسا هلهجورب بودا موه

 دم الالو یاب كناشاب لیلخ نادوبق داماد نکل رایدا مزپنم ساشلانبو

 هللاح لوا جد یسکیا ش E حورح هلبا رض شاط نشاب و

 صیخمت هلاثم هردس "هدس لاح لیصفت هدنراکدلک ههنا ود اعم هلبسافا یرصک#
 هدقدلوا لخاد هنریارس ودنک اشا داهرف بولیغاط ناود نونلوا ضرعو |

 هدازهلاغج هللا اشاب نانس رلنالوا كیرش هلالضاو اوغاو كرك یهفاط لوا
 ليم هنزوک كناشاب ناس هدک دلا | مالعا هما نود رب رس هیاب یغیدلوا

 نقرا لیکن تنطلس شره دکنرر هیت راک نوا

 یساغا ةلج نکیا هرزوا ارجا یتویامه نامرف اشاب داهرف یدنلوا نامرف
 ینیراترمضح هانیلاع هاشداب بودا عنم ییصوصخ ليم هباشاب نانس یاباو

 ینیدلوا یتعم ویا هدا باش و میش كمربدنا قوس هلاعفا یک كنو

 ثداحو ببس هنرلارجا هاکی هاکو ثعاب هن رارادتعا سکه درب هدنکناردباترا ی
 ود رد لواڼذ هح نانلوا نامرف یهداز هلاغجو ههرقلعم یاشاب نانس هن رولوا

 یترشابم یشاب یحناتسو بولوا غراف ندلید جد اشاب داهرف ءانب یدنلوا افتک |

 ندا تکرحو رایدردنوک هراضح هرق ییهدازهلاغفحو هب هرقلعم ییاشاب نانس هلا

 داسفو هننف . رایدلک ندنتح بودروتک هلا یرانانلو عبات هرانوب هدنسا را هاپس

 رفسو رایدلوا عومج هلا دایقنا لاک سکره بولوا عوفر هیلکلاب دانعو ین و
 مدقم هتفهرب ندرضخ زور عقاو و هدنلصف رام لواو یداروک یارب قم هقالفا

 ل حوفحوف ه گیم ندلیبقت یهاشداب "یدابم تنعم “یدابا هلا مأوت رفظ راد رس

 نالیروق هدراکی ول هقلحیوقیچ هلا نابعاو ییاهاهلج و ناکرا وارزو هل اح ومارد
 هدنل ود رد بولوا ماقمعاق اشا میهاربا یدلبا لور هن راقاظذ نود نا ۱ 4

 بولوا ماقمعاق اشاب ےھاربا هچرک یدایا لاغتشا هنب ریہدت ماع روما یلایل و مایا

 یدرولوا هرزوا دادما هداهح لهاو جار حاو تاودا لاسرا هدرهاظ هدنا ود رد

 هرزوا توادع هباشاب داهرف یوردو ولع هدنبلق برود رج دن

۰۰ 



 ۰ ار ندهفولع رمهلج بولوا هددادتشا هعفدراو یرفافوو قافتاو دایدزا
 ۱ ۱۳۱ 016 رز رر غاص یدرفرب چ ندنسویق ناود و ززلا
 | نرهفولع هلج یخد كنراطفاحم هک نوحا زکیرطاخ بولبردنوک یرلاغا هلا

 داهرف یرب یدلوا دیفم رایدد معدن ا ےک هسلا هنره یرادام e لست الاح

زز#روک یدحا مه ندلاع ناود زز دهد الا یا نوهب. کا | رانکا اشا
 و 4 

 8 لیصفت روالو نكست داف و هاتف رد لاح هکر ایدروک و رایدبد

 | بناج د یرارکسعیضاق ها یلاع ندا بودبا ضرع هلو ام روضح یلاح

 | یرو یدنفا یاب یرب لرارکسعیضاق هدرصع لوا رایدردنوک هتهصت ندتنطلس
 تا داهرف هلا توش ید یرلنا هدر هدراو ىدا هداز دوعتسلاوا

 1 مالا رخا رلیداک و ریک (۔ویأم یخد رانا رلیدصاب قابا بوبد زرتسیا ینشاب
 | اشاب دم الال هدنلحم مالک نالوا رداص ندن هکیدلیا ضرعاشاب داهرف
 .كرانابقبا مالا ولوا تعاطا رایدیا رضاح اشنا مراکم یارزو راس و

 ۱ اا هرزوا یوقنو رب و عابنا كلوا هدن وامه یاضر رواکر رض هن راند

 نداسد یرالوف و ردراو اطخ هن هدمالک وب مدشا نحصن ود هادا

 یررض ه هيلع تلود AEs هن راد| ره اماو زلوا U PRA رزو همه اشداب

 || ردرعاب یفجهراو هب قلاتروآ هسییا رارردتبا لنق بویقسا ینب نوک وب ردرهاظ
 | هکر د وبسانم ربیدت اکو ردلکد مالک یاح یعج هیلوا نکع ماکحا دف دعب نمو

 یرهکب هج هدا ز ند رهط وا اڪ يم هدکد رک هضرع هش رالوق یساغا یرهکی

 . هلا یشاب یحاتسوو بوروط ی هلا ترض و برح ا بوروتک

 هل اقروا ییابتشاو ندبااج یکیا بوقیچ ندوېق رو هلا رایج اتسوب بوشاربخ
 هکهلیروب یلاع هیبلت وید زسهدبا غاط هنیرابلق كنابقشا راسو زسهدیغاط نیراقافتا

 " رازلوا كلام هداسفو هنتفو و كلاس هکلس و ید دعب نم هيرو لع هلهجوو
 همش ههفاشااب هدنسهطواضرع هنساغا یریحکی خد هانملاع هاشداپ نکا اقلاوید

و نبراتعفز هبا بدار و نرلتمزع یورو
وراو هراهط وا یخداغا رایدروم هج

 ۲ ۱ ب

 هدن رف هف وصايا بولا هنناب یرصکب فوتسم هلاتالاو تاودا قلعتم هبرح ضعب
 تعاصش فصا یرنصح هایش اب هاشداب یدیا راشمزب درا وط اب یرک هناخهبح

 مب هرک رب جد ارزو را نسهدنا فو وت هدهنااود نس هک رایدروب ههاکتسد

 ا رازدنا بدا تئاسا بوبقیا لوبق رک | لهدا تصصت بوراو ندفرط



e 

 كنفتو بوطو دل دو تر دم لاک هنراافاو دنک اتو شرابس وند نو

 روصف هدهدامرب هدا هنره مزاول یربغو تورابو هناخهبحو كنج تالا راسو |

 دهجودجو مات ماقا جد نوا لاقناو بابساو لاجولاغبو مادقاو یعس هشالوا | "

 روبع هلا مالسا رکسع هنسهعلق کوک رب ندنسهبصققصهورو یدلیا مالک الام ||

 یروکو یتیریک زابوط نالوا مزال هغغلوا ان رسج هدنرزوا هنوط نوجا
 ماحرف ترصن رادرس هلا مالسا رکسع یویلیا كرادت نک را یل

 رلمدا مدعمهلبا هشرش اوا نوح ا قمل وا ايهم هدقح “ور تام و ندع“ را تاذلاب

 یدنلوا رلدیدشتمکح هنراکب ن دوو هرتساسو یلویکبت بولیردنوک رارام ناد راکو
 83ا نوکری ر هوس زا وفا راد یا
 هشرالوف وق هدلاع ناود نودا ررقم یتعزع یرغوط هغحهور بوقیچ یک

 هدنسهظفاح هک مدقم نوک 7 رکمنکیا رو هدیا عیزوت ن را هف ولع عرشلا هجو ىلع

 یرللغوالوف نالوازواعتم ندکی نالوا شغنابق لی جوا هرزوا یراطرش بوروط
 مز نراب هلیءلخ ولب ر توالمالس ییاشاب داهرف هدنک وا یسوبق ناود

 هد راکدلیا یرازو دایرف ود لدک-ج راظسا تی نوستیج نمهفولع یخد
 یزک هفولع كزس هانیلاع هاثداب بودبا ریما باتع باطخ هراذو هيلا یو: رادرس

 زسرولوا ریکنا هنتف نون ن کیا شمروب ندنسهنزخ زرت و هک ورک

 لو بود رولواقالط نابیراتروع رفاکرلودنک رلنابلنا تعاطا «معالاول وا ما

 كولب هليا یرازو دایرف د رانو شعا شلیا درو درط هدایز یرلنو هدنرزوا
 نروک هر فرش کیت دماق هیت هی جوا ںوریک هنسارا قلخ

 هاب و هز ردسلکد قزاب o یدلدا رفاک رادرس یز هد رکندا هلل هف ولع

 نانتس هدنرلارا هدنراکدلبا یرازو ناغفا ود زسراموا هنزس ندرادرس ندا افج

 یتسوبف ناود هدنوک یعیزوت هفولع هلفلوا ید یسابتسا هام ی ۲
 یاب كناشاب داهرف بوبللا لوبق هاپس ًاموع یتیرهفولع هدنرلقدل وا عج هنک وا

 رایدمریدلاق یتیراهسیک هفولع بوریو باوج وید ززلا هفولع زب هم
 ندوب راد داب .دکعد :یشاب كناشاب داهرف هلا هنو ربهلتاط یک

 راسکنس ید یرانا یدراو یراغالولب نو کا دن و مه هبدقناط لوا هرکص

 ید یساد کک رایجوبق هلبا یشاب شواج ندنرافرط هراسءارزوو رلیدتا
 هکدنل یرلموحهو ولغ لصالاو زایدلشاط هداز ځد یرلنا هدنرافدراو

۱ 



 ریتم

 | ناشواچ یمه بویلوا یراتبغر ءان هنتژکو جیوزت ه-نیدقع نیبلاط صعب
 بونلق ناکهاد ماست نارب مس نارتخد لوا یدنلف وز هنایهایس ضعبو

 | بوراویرهدلاو كنسهلجج هدنیعم موبرب هديا جوارهو یدلردنوک هقیتع یارس
 19  رهاظ هدنگ را فلاو تس هنس اماف دلو تصخر هکمروک ن رزو

 | ها مک لوق یدلق ابه نب کا كنیموصعم لواندنوعاط نالوا تلع ادیوهو,
 || نایعا هلج ۱۲۶و ناکراو ارزو ًاموع هدب یدلو اهر ندلجا هپ قحا یل

 ۱ را دم هم ها قرتو ششخ بورك هنسابق رورس بوقیج ندمتام سابل

 ۱ | یزالال ناکهب نواه غامنم " رلیدلبا دنچرا هاشدای سوب تسد [ددج
 ۱۲ لرلو یا یبوبف یک و هفاروخا رم ییک یراغا جاقرو بولوا ریزو
 | | لبق هلآ یبس یلابقاو ةوق كناح نسح لا یلاون الم یرهجاوخ یدشریا هنغلاغا
 ۲۱ نتلجا لوا یدنلو شلثا تلحر هسونآ. تداعس سدق راوج ربنالوصو

 ۲۱ ۱ صع دارم ناطلس و یدلوا نکقم هدنماقم قلهجاوخ ورک نیدلادعسالم
 هدنرصع دیدح ناطلس ییدالوا نح یدلوا هدازچد هيا ززعم هلهج وهن

 یسودع كهداز ناتسو و یدایا مرکب توراقبح هک رکسع یصاق نوک ورايا

 ۱۳ ۱ 2۱ ا لومأم یالخ نکیا هدندیما قغلوا مارا هاشاب داهرف ماقمماق
 ۱ : اطلس دیدج رهم یدلوا لوذخو دورطم ندنرادص.دنسمو لوزعم ندیظع
 . | روهج ردو مظعارزو بولری و هیاشاپ داهرف موقرم نانلوپ ماقمناق دیتا
 | هنوط بویلیا نایغط لاض لا یسهدو و قالا هداننا لوا یدلوا ما

 |_| اشاپ داهرف هبلایموم نیکللا داسف هصن بوروا یدالبو تابصق عفاو هدنسیلاپ
 ۲ | قسداو هش رزوا قالفا هدرا لوا بونلوا نییعت رادرس هنا رفظ رک اسع

 19 ۰ یددلوا نامرف قلا مافتا ندلاعف دب لاحمو
 ۱ ٭ قالفا ٌهعلف لاوحا رکذ #

 . روبح هنعفدقالفا یاهقشا بول وا یمظع ترازو نیشن دنسم اشاب داهرف نوچ

 فا هلاوحا كع ریهحنو رفس تام  یدلوا رومأم هنعع لاض لاضمو
 راقالوا هلا لاسعتسا لاک هراکب و هرایکبرلکب نالوا هدفانک او فارطا بودا

 || هوم یودرا مدقم ندرمرا زوریپ زورو بویلیا لاسرا هفرش ماواو

 | هیبلت هنرلاوا رظان هننوک لانقو برجو مضاح هلبا یرکسع یراتلابا بولک
 ۰ | هنرافاطن نودرک قانوا قافتالاب خد هنساغا كولب یتلاو یرهکیو یدلیا |



 بوک هنلح تماما هداز ناتسونالوا رضع *یتفم ندلک هنر ار هزانج موق

 ىدملوارسيم قلبق نیرف لئاضف ةجاوخ یدلبا ماتا تولبف زام لاا ||
 هداز ناتسو هنر اکدید ردمزال یسهداما هش رالعوا ناطلس هدحاوخ هدانا لوا || 3 1

 شلوا هژد یرلاضترا تدا یاضر هلکعا ادتفا هلی نامز هاشداب ردلید مزال ِ

 لغ هنامز فم كنابج هجاوخ یدفاوا هداما هلکمرو باوج و ۲ 6
 لنت وادع تابسا دنف رط اشا داهرف كموح رم هداز ناتسو یدلاق هنناب ید 0

 را زاک دف رم یرلکدتا نبع هد رق هبف وصابا هلو ردشلوا هدامو ید یسر ۱ ۱ 11 4

 یادبخ. * یهدنزدبا ات یسک هدیدن ( تس ),یدنلوا نفد بولرا
 هتراتداعساب تدالو تك راترضح ناخ دارم ناطلب ( زن ) یهدناب ۱ 8

 لک یدلوا ماع هاشداب) هنیرانویامه سولجو ردشلوا عقاو خرات ( بسنلا یخ )
 كي یدلوا ناہج هاش ) هنرالاقتاو ردشعشود جرات فیطا ( دارم ناطلس یک ا

 حوا یللازو ز وقط یرلتداعساب EE ردیشلوا مقا و ارغ 2 رات ) توف هدح وا

 روهظ هدیکیا ناسکس زوب زوتط یران واه سولج بولوا عفا و هدنسهنس

 رع هجربدقتو بولو عویش هدنسیوالایداج جوا كی یرالاقتاو بودبآ |
 ردیورم هرزوا قاوا یا زکسو هنسیمرکی یراتنطلس تدمو هنس یللا یرافمش
 هدازېش رفن زومط نوا نالوا هدنجحما نواه یارس هدناشن تمایق ناوا لواو

 ۰ یدنلوا نیبعت هکیدبا رانو بونلوا قاطا هنسهمز ادمش قاقحصسا الب

 ناخ هللا دبع ناخ ریکناهج ناخ ےلس ناخ دزیاب ناخنامع ناخ ینطصم ناطلس

 ناخ فسو ناخ هاشلک ناخ بوم ناخ دبجا ناخ نسح ناخ نج را

 دواد ناخ ندلاءالع ناخرع ناح قاصسا ناخ لع ناخدوقروق ناخ نیسح

 نکل بونلوا قالا: هنس همز ادبش هلج- ر هدارېش نانلوا رکذ و ۰ ناخ

 هلغلؤا بيرق .بورغ بوبملوا لاح هفلراقیح نوک لوا یی راشش تجر شع

 بونلت یرازاسمن تولزاقبج حابصلا ىلع نوک یسترا نفلوا كت نابز
 صوصل:الع رایدنا وا نفد هدنناب یراهدلاو کد یسهرشم# رب یربهدلاو هدرانآ

 مهاراو كناحدحم ناطلسنالوا تلم ثراوهکنوئاخ هبفص یرەج واع

 ندناطاس همطافج وز كن اشاب لیلخرکدرزوو ناطلس هشامنانل وا جوز هلا اشا

 ندیرابرهش نالع یرهدلاو هکیدلاق یزنخد رفن ترد یعرکی هدنافو نیح یربغ
 یییببپبسپس



 اے لها نالوا ف هعلق یعلست لا قیرط ریو

 ۱۷ دری ید قلخ ید هدصوصخوو یدسح كناشاب نانس رکسع رادزس

 ۳ 9 رک 1 0

 اخوبئاخ بودا باتش هنس وزرا ییشم بناحرکسع هلکعشرا ۳ لصف بوک

 ِ | قنا و ردشلوا عقاو 2رات یرارابررد ظفل ( هللا نذاب مهومزپف ) هداز رکا

 1 ا هللدج ) رکید ( قناب یدلوا حڅ بونیصنید یودع ) ندنا_ضق هنعف
 ۰ دم ها عقاو جرات ( نامج هاش نس هعلق قناب |

 < ناخ ا الو ثلاث ناخ دار ناطاس تافو

 ۱ چ ۱۰۰۳ هنس شردب تخکب ثلاث #۴ ۱

 ۱ لوا رد رات فلاو ثلث كنهو ترحه هک لاوحالا بیع لاس نانلوا رکذ ۱

 3 1" ناورشو ردنکسا هدنسهصک ىحتلا كل والا یداج هام نالوا ندنرومش كن هنم

 - هلاعتم راوج ندنضرم ضرع یراتضح دارم ناطاس دادو لدعاب هاشدان دازن

 ىو یصتلا نوا لرو نم هام بودا لاحترا هاش لازم ندانف رادوو لاقت

 ا 2 ا دنجرا دنزرف نالوا هداسبنفم كالاراد هدنن وک هعچ نالوا

 دک ررس بوشیربا هنرارورس یارس هلا تعرس لاک هد هج تقو ناح دڅ

 ااغ هعج نایعاو راکاوا لغو ارزو هلجو سولج هتفالخ نظن

 كلا راشم موحرم هدرصع تفو و رلیدلیا سوب تسد نوجا تنطاس تعب
 ییزاع لروفسم هاشداب امدقم هدنساضف نوام* یارس نوقخ جد یسهزانح

 هیاشاب داهرف ود ردقهدخ رخا نالف نب ندلادعس انالوم نالوا یسهجاوخ

 ید نواه نامرف بودبا ضرع هالعا ررس ځد اشاب داهرف هدکدلیا اجر
 سس سس پ ِ =



 نعشد بول وا هرف یناح حوا رب یناح ر ردهدامس ج وا یافرا یرا صح

 لها نالوا رو صح هدهعلق بوروت ر واط یروشا هروم رهن رارق خزود

 یراهریخذو هغموق ینعئد نالوا نیلاس هنرارب بوراقیچ ینیراح ورح ندروعف

 هدابز یریضس كن هعلق هاکمر دشت بوردنوک رااخذ یفوتسم هعقدلو تیا

 یرواط لوا ندلجا یراقدلوا لدهدرزا هدایز نیلسم نالوا هرزوا كنج و لکشم

 یودراو رلیدلبا میعت یکروشوا لا هرواط هدیاحرهو دقت یتا قمزو

 یروشا ندوص هلا نیرف رفظ نتافس و توروق راپوط یذاحت هرواط هدنو ام

 یرایالا نمد ندرواط بوداشوف یتسهعبرا بئاوج لرواط بوری رکسع

 بوریدناشو یلاوتلایبع یرلیوط یرافدروق هدنوام یودرا هک دتسا قمقیج

 هنفیدل وا طوبضم ريغ رانلوا هدا هتواو طواح هنراررب مالسا لهاو هنمشد ||

 یدوبک دود راپ وط نانلوا رکمذ و ریدردود هتافوس ی
 هدنامز زآ یرلن وعلم بولو وق قلخ نسم ندنمضا و صعب كرو اط ندنتلظ

 حورج یژکآ د كرانلوا صالخ ندنرلجیاو رایدریدنب وس بودا كاله
 رشو مزهنم ییابرا رواط هلهجو و یدلوا حور رازابربسا نکیا راچف یرایضبو

 بابسا راس و یدلنوق هئئافس بونلا یراپوط هرکصندقدلوا مدعنم یراروشو
 لرواطو ناسا یری ید كنهعلف هرکصندنوب یدلوا مشنم هرابزاغ یرلعاتمو

 هنرزوا یرادانع یاب ورک نکيا رونلوا هظحالم ناساره نعشد هلکمروک نمازپنا

 نشد زواج ندکی نوا هدنا رکم رایدلوا مزاع هکمامرو ییه-هلقو ما

 لاحم قلع هللا بوط ندنفیدل وا یلوط هليا بارت یراوتسا راود ادعام ندقدلوا

 هکلروس قاط راک رخا شعا رارولی نفیدلوا لاقحالا منت لاحت هنغلواغلو

 هعلقو نب رلکدتا مادا هکمروس قاربط اموع هروصنم رکاسع یدنلوا ترشابم

 نغجهل روق یرلب وط هلاوح هنحا هعلق نودا عیفر لیمرب وراقوب ندنراوید

 هناا لها خاص نولوا یلوتسم سارهو بعر هنراسایما تولق 4 هدهاشم
 / رادقم دنلب رادرس رایدادا تدشل هباتسا نماد توردتا عامسا نامالا یادب

  انکیو هعلق بودی ناسحا ناما هرزوا كمرد و هش راراددو راد ید

 رداکد نس لها دا دعت لباق هکیدقج نرساخ نعشد ولکد) وا یا حام زا

 هلا راسالپ سابل كجهدنارتسن تاق ررب ناشلو هدنررزوا بووص یراناقیجو

 ناشنرفظ گه هبافک رادقمو نآریم رم هدنحا دعاق و ریدردنوک هرات الو

 س س
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 TT ١ بوکود بوداشوق یعافترا كلف عالف هصن یلاشا كناو
 || مالسا لها ممالارخا توبغلو سر دابرف هلغمالوا شءزاو هنسک ندرکسع
 ۴ ۱ یدرخوک دایرف اشاپ نان هکدنچره . رلیدلیا عازتنا ندنلا

 || داتعم هنکرح ٤ ک مالسا گم یدلیآ بلط دادما هلا تامعمو هنزخو

 ا نانس یکیدلوا هن ممر رلیدعشربا ندنلیا مور داصالبق ءانب هنیراقدلوا
 ۳ ۲ یعا نیصا یدوا تمادن ( تدر )4یدلوا مدال هنتیدقچ هرفس
  تارفنو هنسارما هروصنم دحرس ممالارخا دوس ید ا نکل یدلوا ناهشپ

 . ید یسودنکو  لاسرا هتلود رد بوریدتبا رامضح هنازغ نایعاو هنیرلاغا
 . تاضقو هنالوا مصع یتفمو ههانیلاع هاشداب ناهج ةجاوخ توزاب همان دایرف

 ۱ نابرقم هلجو هدابعوځاشمو نالوا حالو ظعاوو هنبرال وزعمو بوصنم لرکسع
 لا یراهمان دایرف ناک هرایدنک یربره جدرلنا نیکمریدتا لاصبا هدادو لدعهاشداب

 ۱۱ تو تربغ قصلوا قلعم یهاشداب را هتسخ ظن بوردنوک هبالعا ریس

 ۵ 3 ۱ ادرس 29 بوقیچ هنیزخ نالوا 9 هروهظ یهان تکدم
 || جد د زام ترصن رک ا.سع نانلوا لاسراو حارخاو یدلردنوک هرادما

 ناهج هاشداب یرلاغا یرصکب نیکد هنامز لوا ینح یدنلوا لاجعتسا یغبنیاک
 | هنس لوا نکشهلک هعوقو كقک هلا رادرس مه بویقک هلا یر ندهان
 7 فرط ردشلوا ید مظعا ریزو هرکص هک اغا الال یسافا یرصکی هدنراهم

 || فال هیاشاب نانس رادرس تودنک بوقیج هللا یریهکی 1 تولوا رومأم ندّتطلس

 |[ برق هدحرس بوناوا عارسا هدنراتکرح جد را کا راس رشا

 | راعشرفظ رکسع رادمان رادرس ردشلوا سیم عاقجا نسح بوشیت هرانانلوب

 راو هوک ندرارق خزود نعشد عالق بوک نیراهعلق نوغساو نودب هللا
 توش دعرو بوک ه علق بوراو هنرزوا ردشلو رابتشا هلکعد قناب هک یسهعلق

 کرد یصح نصحو نیتم هلفر قنا روکذم  یدلیا هرصاح هلبا راپوط
 یرهلف كنهعلقو رار هجوربلا تالف عافترا ردنینها هکناص یسهعب را بناوج

 كنتسرهو نبرد مهو یاع ربع یروغ كنيقدنخ ردرتدب ندجولثلا تاذ باح
 چاو هدایز ندعارد ج وانوا اضرع یرادجو ردن رب خرج یازفا تریغ یرود
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 ٭ الوو میپ ما رک ذ و
 راهتشا هلا یا قلاشک روشکک اش تکی ام تانک اشا داهرف نوج

 جد هاشاب نانس نالوا مظعا ریزو یدلوا ردیا را هدارزو نایمو بولو ||"
 كنيلارف ج, بودا داهتجا هداپج هنفرط راک اخ نعند بودبا هبلغ ترا

 یسکب راکب هنسو هلبلارنج كنلارق ج, هدنرغل هنسو و ییدک یارخ هنسر | " ِ

 اشا دجا نالوا یکب یاس سیلک هدودح لوا بول وا یراهراحم كناشاب نسح
 بودا هناهب نیغیدلوا قحلم هیادبش هدعب ید اشا نسح بولوا دیمش كنءهداز
 تاذلاب یمیدنک هلا یتلرادرس مالسا رکسعومزاع هفمزو ی نالوا لا لارق

 ناعضش یک یرصع نابلس ناطلس الاح رادحرس هک دنچ رھ یداوا مزاج هک |
 لا جا یرلکلرید دجرس ردلکد ولطبوط هلبا ةازغ دابج لها چاقو ولم هلا |
 لصفو ردبلاخ تلاع بويل رادربخ ندنلاو رکم كرارف خزود نعد هلکشود || 3

 یشیدنراو بولوا كت تفو هلقلاق زا اتش نامز بوی نصا خا 8
 هنسو یراب زکد هنفیدل راو بولیکج تجزو زلروک تحصم یجد هجر دقت 3

 رایدروکو ید دیک هرابب لوا كرهدیا راضحا یرفم مزاولو ریخذ ب ودا رخت را ۲

 هنرارفک كرانالوا عنام بودنا سایق نداشاب داهرف ین نعم وو یداوا هراح | 7

 دنب رب یدقیچ بوروڪ نیکرادن هدنچلا نوک شب نوا و بوریدتنا راوتف |
 اشاب نانس یدلوا لوغشم هلام رو.ا بولوا یمظع ترادص ماتم افا داف ا ۲
 ید هدنا بوشل را هدا رغلب داہخاراد هل را لاععتسا و تعرس لاک بویفاکا دسلآ 9 و

 مالسا pe یه.لق كچ وک یکیا مان الو و مرسل ندنعشد عالق بويعا رارف 1

 نوک ردرد رچوا بوروق راپوط هنفارطا بودا هرصاح هلا مالعا رفظ دونجو || 3
 هتسدعلق هقسیس نالوا هدنرفت هنسوو یدروتک صن دشت در زا

 بو یلیا تف یبهعلق لوا ځد ماجا رفظ رکشل نالیردنوک نوجا ماقتا ذخا | |
 هدلبلف 1 مالک لصح یداکیرارخ یتیدلنوقماقتارب زه ناد مهنا

 ناک هلوا یتشم مالسا دونج ندمابالا عدق بونلا راهعلق نانلوا لیصفت وبشا 3
 لیصفتلایلع هلاثم هردس هدس لاوحاوو رایدلیا رارق بوک هدارغلب داهطاراد |

 ندزورپ زورو نامههنزخو هناخ هبجو هروصنمرک اسع بونل وا مالعاو ضرع 1

 دالب راسو یلارف ج, رلپدلیا ماهفاو ناب موزا كاربدشتب بولی ردنوک 1
 | راغم هنر همان دهع اشاب نانس هک رایدروک لاعفد لاض ءارا نالوا هدنوشد /



 شوایسمدقم نوکر AEE نالوا نم هدهرةلعمبولا ینو ا رهم

 | رولواناربح سکر ه هنفیدلوا لوزعمیمتریا نکیا شل وا ناسحا راتغلخ هباشاپ

 1 . ردقو روغوا یدلوا عناو هدننامز كنوبقلصاب یلاعناوید هعفدیکیا یسادعا

 | هاشاب شوایس هرکص ندنو ندلجا لوا یدیا راشمرو اوغا همانا هاشداب ود

 شوایس یدلیا لاقتاهلاعتم تجر راوج نکیادعاتتم بویلر و یمظم ترادص

 رالدروتک هنن رب یخد یرالوزعم هلج قتح وا مظعا رزو اشا نانس هرب اشا

 سماح اشاب دج حارج عبار هداز هلاغج ثلاث اشاپ میهاربا یناث ریزو اشاپ داهرف

 رص« اشاب رفعج ندم قوج یدلواعباس اشاپ سفعج سداس اشاپدم ولایوب
 ندلوالوزعم اشابشوایس ځد ردشع اتافو هلغلوالیلع اشابدولایو بودیک
 ۲( .ارعشلاناطاس نانلو یرکسعیضاق یلوطانا هنر كنهداز ناتسوب نالوا مانالاییفم

 , | كنیدنفا ینب هریرس بحاص هاش داپ بانج یدیشلوا یرارجام هلیا یدنفا یاب
 1 ا زناتسو یرلترضحدا رم ناطلس دادو لدعاب هاشداب نکا ریثأتیساوکش

 1 لوصوم هیاوتف دنسم یییدنفا ایرکز نالوا هدنردص یلب امور هرو لوزعم
 ور هرکص ندنرورم یا ج وا ردشلوا هلسلس كد هنساضق لوبناتسا بوروب
 ؛داز ناتسو لصفنء نداوتف هن رب بولوا لوزهم یدنفا یاب نالوا هدنردص یلبا

 ۱۳ ۱ ۳۱ یارحا مایا دت هرزوا لاع و یدلوا رکسعیضاف 4 لبا مور
 عیزوت رلتعلخ هنفنصالعم ناود ناکرا هدنسامظع ترادص نامزاشاب نانس

 نولاق بوابرو یتعلخ جد هبیدنفا ابرکز مانالایتفمو مالسالا میس هدقدنل وا

 عاونا بوراو راشواج هن وا نوح ا توعد هکلیا یهاشداب سوبتسد هرزوا دق

 دوروت وا هدعق وم نالوا هدنداعس باب هدنرکدروتک هنوامش ناوید ها ےظعت

 . لوا نکیاهرزوافقوت هنرامروی حورخ 4 هناخ ضرع كهاپس هرات هاش داپ
 | ادب ثلاحرپ هدنکش قسعغوط قرتحا یزتلاب قاوفالا قوف ههان لئاضف یالم
 ۰ | بودالاحترا هبهبورغا رادو لافتنا هتجر راوجةأجف نیدم هجردرب بولوا
 . | رارکت هنر بولوا عقاو خیرات * نامه یدچک یدنفا ایرکذ ةأعف ( رات )
 .E ۰ یدلوا مانا تالکشم لالحو مالسالا میش یدنفا هداز ناسوب



 اش كام هاشداب رم هاو لک رش ۳

 یدرتسوک تمدخ بولوا ببس هلص ادعام ندقلاشک كلم اشاب 1 رف نا
 ییاشابنانس ممالارخا نالو یلاخ ندهشفانمو هضراعم هباشاب نانس مظعارزو : 3

3 

 هقفد هدروما مظذ یدل وا , e روهج رده و مظعاربزو هش را تبوردتا لوزعم

 یسلاها i ۳ رودص هنسح رابآ هے ےن ندودنک برقا

 ندرلیرج نالوا شلاق هدمورضرا نکیایتشم رکسعبوردنوک رارضح هتلودرد ||
 هدن راکدلیا مالعا ود حالع کو بویلوا لباق یعفد كن رایدعت بودا یک

 نویامه ما شلنا لاسرا فیرش ما هباشاب داهرف ود نوسلک هنن راهطوا یسهلج

 هدنرلارا بودبا موجه هکمروس اربج یرایرصکی مورضرا “لاها ۳ یتیدراو
 تولوا هحوتم هب ىلا ناوی د اشاب داهرف هدزودنا هنتف زورر ىىملواعقاو هب راخت

 نامش نکردیک یرغوط 4ب هناخ ناوید بونا ندا هدنو امه باب حابصلاىلع

 قاحواو رردبا موصهو ولغ هنرزوا اشاب داهرف بویع ماها |

 رارروب راسفتسا ندنهمح و هدک دشربا Ea راکدنوادخ رانا هننفر کو راردنک

 نکا ضرع ود ردراو یرلاوکسش ندیجروتاص نالوا یرااغا ابلاغ اشاب داهرف |

 یودا نداشاب داهرف یراتاکش بولوا عفاو فالخ ریدریدتا لوزعم یاغا

 داهرف تولوا رو صحب ود لدلبا تذکح 6, روبغ هاشدان قحلوا رهاظ

 شوایس بودبا لوصوم هنماقم مظءارزو ییاشاب شوایس هنر و لوزعم یاشاب
 هدنشاب هفولع ر/نکیآ دیقم هلا تکلم لاوحا ماظنو تلودو ند روما اشاب

 ود ردهرزوا ناصقن هلیغامقج ندهن زخ جا بويا افو هفولع هرکسع موس

 ره رارتسما شاب لرادرتفد ریما بودا ولغ هنو امه ناود یس مز هابس

 اد هرصع لبق زلوا ناکما و لاح راردا ناوارف یعس هنعفد هک دنچ

 بطح رر هنرالا قلخ طم و ناوبد لها هلا یهلا قوس مالارخا/راراصب قایا

 ندنارمم باب زکم نکرواوا نازږرک ناوارف هایس راروشب رک هنسهرمز ءا بولا

 ندزوب بودا لاماب نیراربرب هدنسارا هبرع راناچ پف شمروبهریک نودوآ هلبارهبرع

 نامداشنابعا ناکر ندلاحو /رول و لوب هلیجوک ی مادعام بولوالاله قشهدایز
 مس
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 ۷ عر دف هش رزوآ تونل وا نفد هدماتم بسام 3 هدراوج یرابلا 7 و هيلع

۲ uy 

 ي ع لاوحاو دیک مترکد» ۳
 هدم وم ینیدلوا مج بولک رکیب رفظ ر هدف هدر ما ناب ۳ ۳ ۳

 هن رییدت راشابلزف نالوا هدفانک | لواو هن رخت عدرب و رک هلا راض |

 ندکد روک هفرمصت تح امعایراو اهعابا رد نمک دلبر اقوا هنوز ۱
 مظعا ریزو :هزوکص هک اشاب نسح مداح نالوا قرص هنتلابا یلوطاا هرکص

 لصاح هدراد لواو بولبریو یتلأیا هک هلا ترازو ردشفلوا لتق بولوا

 قفابف لی رجوا و بونلوا بصن ځد رادرتفدنوجما طیض یتس هنیزخ ریرحنالوا
 ریرح نالوا رک ذ رایدوسبلا بوزاب لوق هبافک رادقم هلیطرش لولب هرز وا ۲

 ا ا أ یزاراصمو بحاوم تلوت نالوا هدنا ندنلوضحم 1

 یدرولک هیلاسرا ربرح قلهجفا لو ىلا زو د هلاثم هردس هدس لاصتالا ىلع |

 ردنح یسهدازردا ر مچ اش ۵ ا ر ه یتشم بناحوتدوع ندنعف دریک .

 ید یراترمضح هانیلاع هاشداب نیکغا هخاصم باب عرق بورپ و نهر ییازریم

 ؛یجرارکت رارکت ید كمالسارکسع بوناصوا ندرارفس نالوا ورپندلیب هج وب ۱
 ك نالوا ایاربلا قلاخ عنادوو تجرم هن رللالم رپ لاح بوناتوا ندنرلب اهذو 3

 هباشاب داهرف رادرس هیلایوم بویلیا تمهو هجوت هرتحارتسا و نما كناباعر [|

 نامرف ود نسه-ک بولا ییازرب» ردح یرلکدرب و نهر بودیا لوق ی | 3
 یازریمردیح بودبا ملصدتع ید هیلا یموم رادرس نیغلوارداص یرلناب رجاضق |

 عاواو رتفایض یلک ب ورو اک هتلود رد هدنخرات كی كن هبوب ترجمه بولا || .

 هنمودق كموفم یازربمو ردشلرو یاوج لوبق نسح هنرا همان بونلوا راتاعر | 3

 ) هک | یدقیچ وشراق * هلا ملص ديما همور ازریم ردیح یدلک ( رات خامك 
 هلا زا و زع یدک * نګ رات یدد یعاد ؛یعاد كاسمدقم * یسهدازاو هل

 را لوصف هموقمم یازربمو ردشلوا عفاو جرات ۰ یسدازهش مم همور |
 یت نکسم یارساشاب وتر نالوا رظان هشنادیم افو و بوناوا نییعآ یمزاول [|

 ول رو تزاحا هنرلکحهدیک دقرش بناح ندراشابلزق نالک هلی بوناوا ۳۳۶
 (سودسد نوا تن بولوا فیرشدبع , ردشلاق رانالوا مزال هنتهدخ ازربم 1

 هرکص بودا سوبتسد اعم هلرلهداز ناخ جد ازریم ردیح هدقدلوا یهاشداب |
 یراصنا (بوبا وا ) یدلبا تافو ندنوعاط ضم تولوا لالا نبع دنمدرد | 1
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 شوایس هنر بولوا لوزعم هدنرخالاعیر تزدناسقم زوب زوتط اش مپ
 قاریامالسارکسع هرزوایغیدنل وارکذدهدالاب .یدلوامظعاررزوهعفد یی اشا |
 هل راشابل زف یرلفدلو و ریشه یرااکلواهعن بودا رانقاهزارب نالوا شابلزفنیشو ۱

 نویس رکا ندنفرط ناتسجرکو رلیدلیا ربصز هتسب یک و ریش همط ی ۷
 دن هلا لاح رلاکنا لاسرا هناخ هردناسکلع نالوا یشادنرف رکاو نون تشدح

 ناور ةعلقو سیلفتو صراقو ناورش تیالوو وبق روو یدلربو لا ۶ |

 دنمان یکن ولو ناربمرم رداق هنمدخ نادلب نالوا شرک هنانافع نرصت راس ا

 ۰ یدشلوا ناوارف یعس هنماکعتسا كيناجره بولیردنوک ناوترفظ رکبع |
 هک نابعارتاسو یدنفا دوج رادزفدو للامور ناریم رم لق رکذ 9 ا

 یترازوبول وا اشفامراکم هاشداب رظنرهظم اشاد و نالوا ینا مالاریمآ یلبامور
 بوریکهضرع زکلاب ادءامندنزعهحن وب هرکصندکدلیا مجدلبا یتلابا لیامورخد ا

 مالعاو ضرع ییاشو مش یایاضف بولوا باکربه هجفدقیچ هراکش هاشدابو |

 یربغ ندنفیدلوا لاوما رطا یتح یدیا شلو مات راسا هلا یان تحاصمو

 ید ناسقط زو زوتط بوشود مانا دوسح نغلوا رشابم ید هک هم
 ٤ ها فوز هدننوک رازاب عقاو هدنسیتلا نوا كنسیلوالایداج هام كنسهنم

 . ر | ناریمریم بولکه لا تیعج هنواه ناود بويعا لوبقن رل هف ولع هاپس هليسهناېم

 ٠ | رادرتفدشابو كموقرم ناریمربم بویلوا نکم عفد ءان هنیرلکدنسا یتشاب كموف رم
 هصوصخ و هاج نایلس هاشدا ردشلربو بولیسک یراشاب كندنفا دوم

 یا ریزوو ییاشاب شوایس مظعاربزو نالوادوجوم هدناودبول وا روضحهدایز
 منخ بودا لوزعم جد یاشاب دمت حارج ثلاث ریزوو ییاشاب میهاربا نالوا

 هباشاب نانس نالوا شاک هرادکسا ندماش هصک لوا بویلیا دورطم کک

 افاس ینلبجاشن بوریو ترازو هباشاب دم ولایو یحناشنو یمظع ترازو
 افا یی یدنفا ی نالوا هدنردص یوتفو ردراشمری و هناشاب یمنالوا یحاشت

 ییا مورو ههدازناتسو یرکسعیضاق ییامور یتیرب بودبا لوزعم ندنبصنم
 م وحرم هنلتق كنسیکب رلکبو ردراشنا هیحوت هیدنفا ایرکز لوزعم ندیا وطانا

 جرا هلوا ( ےرات ) رد راشم دے رات یت و یدنفا نسح یلدع یھ شا شاب ینیطصهجوف

 داد ( ے رات رکید ) تالف دالج یتشاب كنیکیراکب یدسک ٭ یلدع هدانف ناوید

 ۰ ردشلوا عقاو حران ( بوخ ) هاپس یدروا ینو كنیکبرلکب بودیا
 سم
 دم ا



 . ر

 ۳ ۳ وا فتو لوق وبق هجو الا وذ تلود ناراو ماظع یارزوآ

  نیازملوا ا تقوو هدتعاس ۳ هرکضتدق دل وا رد یم 0

 | یلاجو لاغبو باودو رایدلبا تعزع یرغوط همورضرا سنا ]تو لوا تیلو ۱
 ۳۱۱۱۱ رال لزام عطف ازیمو يارا جوس هر ی

 رایالیا ىناثملا ةعبس هلبا قاحاو قاصلا ا فنر ا قو 3 .e متسهییاق

 اهرف روذعم ریزو یر و هناشاب O مظعا رزو قیر بودا میلست هباشات

 .هبیاع ةناخ ناوبد یرواص موقع یدروب نامرفود هلا لاصبا هاشاب

 نیرو هباشا ا, مآ دوهج رردعو مظعاریزو ی ی

 زاد الا ۰ ك وعنالوا ر انام 8 رش اشا داهرفرزو )ین 0 اد

 | داهرفو شلزاب ود نسهدیا هیت ود هروک نیکرادت رفتس ندنوک وب نامه مدلبا

 اموع فد مش طخ نالوا هباشاب
 ادم e هرکسعو وا هیرقس محک یتس

 یکی شازب ( نسهقیچ بولوآ مضاح دین هلا رفس روما 2 ۳

 ۰ | سهل e الصا نا شوک رق ا

 4 اشاب داهرف ندرک تع زع و

 بویلیا اهم و اخ یرفس تامه و مز اول هدرادم تلودرد نکد هرابب لصف

 || یهاشداپ سو تسد زادعب بولوا راب الا میظع هدک دگب .هتفهرب ندزوریب زوروا

 بوراو " ربتسو هغدغد ی هزر زرو د ریش ارا ا کم



% 1۱۱ % 

 یلاخ ندءالعاو ضرع یلاوتلايلع یلاوحازکغیدلوا فقاو بودبا سسحو عت 1 8

 بولساو بوخ زرط و و یداردن وک بولبزاب هفرش ماوا ود زسهیلوا
 مات ماعا هدهظفاحت باب و ماکحا یرادحرس لد هاتش طتساوا هرزوا بوغه

 لقعاب رزو لوا هدفدلوا ینامز كم امرس تدح واتش طسو یدنلوا

 بویلاق قوج هراطماو روم لصفو را نامز هکیدشود هرکف و اشاب میس
 داهج دانجا عج هدنازفا تنی ناوا لوا بولک ی نامز رثأم رفظ رکسع عاقجا و
 نانس هداز هلاغج نالوا هددادغب مالسلاراد نوا دالب جن باسا لاعاو

 هسخوب یمردبا هبافک یکلرپیهر هروف و رفظ دونجو یکلرکسعرس كناشاب
 هدرا لصف تونل وا نیبعت راتاترصت رادرسو رادمات زور ندرادم تلودرد

 ندنلودرد هجربدمت ینیدلوا مزالقفلوا نبعآو ردمزال یمیسلردنوک همح رايد

 هناور هادعا رايد ندنفرط داد_غب هداز هلاغجو ندنفرط مورض را نالب ردنوک

 هنالوا جر عطف اصوصخ ردک رک قلوا یر رادرس هسخو ردالوا یبقلوا

 باصعا نالوا روما برو العو ارزو(مالامهرواشو)بجومر نوجا مزج
 بودا ترشابم هلبا دادس لقعوب یهاشداب نذا نیکلیا دارم هرواشم هلا رودص

 نالوا مصع "یو هناشید هحاوخ نالوا ناطلس عمو هریدناب ر زو رره

 رلهرک ذن لشم ینومصم و هرانالوا دعاقتم ندکلرکسع یضاق و هلضاف یاناد

 ود زسهرهدنوک بوزاب یاضوبف ندا رولیخ هزکی رطاخ هدنرب ره بوریدزاب
 ندیفلامهلم هاکرد هکک لواو نوک لوا ځد رانا هليا كءردنوک بوریدتا جرد

 باوج هدنرهرکذت یرب ره بوزاب یتاضویف یراقدلوا مبل هلبا هراشسا |

 ناکه لج اشاپ میس تلازم فصا رزو هدنراکدرو باص. تمکح باوصاپ
 ندکدلیا هظحالم ن رباوجو هظفا ن رانوصم بوروک ندزوک یرک اذ

 ینیدلورارفتسا یررکفو رارف نبرق تاصا زر یار ید

 ودنک اپنلمح یرک اذن نالوا رک ذ تودا صبت صیص2 هجور ییاعم

 ناخ دارم ناطلس نامز هاشداب بووق ه هسیکرب ھا صبت یکیدنا ندنفرط
 نالوارکذ هابتنااب هاشداب لوا یدردنوک هنن راناونع تالف رب رس یاب كنب راترضح

 ندزوک یتسهلج بووقلا هدنناب هصک یکیا نوک یکیا یزک ۱۵ ا صیقت
 هقشب هرللاتسد هدیلام ناو د نوک یصنچوا هرکص ندکدتا ههلاطم بورویل

 یروتاص نالوا هدنمدخ ینلادنشک رایجوبف قیرش طخ یکیا ولغاب هقشپ



 ۳ ۹ هاش جس لو یراغود ربکنوضا ن ۳ دصک جوا نوک
 تولوا عفا و یصصادیع هدناشن هدنخرف ناواو و یدل وا ر رس هللا یهیجوت یمظع

 كئرانوك ناوبد بواوا یهاشداب نوامه ناود هدهتفه نالوا یسنرا ماریب

 ناود یدا هبنشود 4 هدقدل وا نوک یحجوا بودا رورم لوح یھکیا

 | موقرم نکردیا هجوت هن رایارم ارا تباصا یارزو ندنویامه باب بولیغا-ط
 نسح نال وایدماحلاروفوم دجام دلاوكفو را بحاص وبشا اشاب میسهیظعاریزو

 .یرغوط بوردن وکن  رطاش یدبایناطاسباتککلا سس رتانمبئان هدنامز لوا هک یکی
 نداد سد مدجام دلاو بودا نامرف ود رانوسل وا قالم تولک ن دن وامه ۳

 ۳ ر بودیایلسننوبامهطخ هعطق یکیاهدق دل واقال.بوراو هباشاب میسیرغوط

 هد هنل وا ضرع هنسک یکسر هدر نالوا یکی یعاصس ینو مطسف رخ رو

 یلج للع مالو ردموقرص دلاو یسادتا هکهنسک ترد ه هموقرم تمایر هدنرو

 .تسایر یدیا یهرکذت شاب هدنامز لوا هیاشاپ سم هک تحالمو 2 المو
 ا زرا ىا هلدحام دلاو شغل وا ص رحلت هرانو باتک

 یکی نی دل ویروظنم انعمو وشم وا نامرفویدهلوا ی نسح هلان ورقم

 طخ هکعا دیف هاباضف سور بودا سو نماد كناشاب حس موحمم دلاو

 1 ح | یدلیا باوا رود بوراو نوا سو تسد ید هارزو راس تبولا فرش

 1 ۱ لوا ضرع هلا ماظع ءارزو ردبنوک هبنشهس یسئربا هک ن دزور زور لواو

 ۷۲ سار مدجام دلاو بولوا فرشم هلا یهاشداب سوب تسد فرش بوریک

 | كموحرم اشاب نافع كلذ دعب یداوا عقاو جم رات ( تسایر یدلوب نیرب ) جرات
 ۱ | بونلوا میلست بواک هواس ناود یغالوا هدازهلاغح یرازفد ااضف نشود

 | شا 9 ار ق ر ا نوما نحيف ابا لا نامر و رعاو
 و را لوا هبهدازهلافجو یدرو رکسع هللا یضما نذا هرانالوا
 یکلاع دودح راس رک او زرت رک | ہل وا لصاو هماجعا دحرس مالسا رکسع

 1 ۱ ود هبلوا یلاقحا دنزکو  ررض ندشاب وا شابلزق هریرب بودبا هظفاحم یک کرک

 1 | . دحرس رهو یدنلوا لاسرا هلغالوا بولیزاب یتآرب تلرکسعرس لقشم یمن
 را 1 للاخ ندهظحالم یتیدساف رییدنو كرادن كنمشدو هظفاحم باب ید همش رایکبرلکب

 0 ا نمو زنسدیلبا لع هرزوا یکدروکح سانم هجو هدازهلاغح بوبلوا

 تردا لابخو ۱3 3 یه ا ور راد ےک یزکی راشو ماج



 < ر

 یزرد لر نسال ییهاشداب *هرخاف علخو سلاح هنعافم ثلا کس زو تر #4

 رب>یسهلج و یدلیا ےہ است ییسااصضف سّور جد كراوک ر ویکیدرب و هدنسهب راحت

 هناطاسهشنام یزیحا دیش وشد كهانلام هاشداب هرکص) دقدا و لوص و هلوبق

 بودا نییعت حدغاص ياشاپ ىلع ا نادوب یدنلوا عورش هننامدقم ج .وزت

 تلاوش ٤ نالوا ندنروهش لاف هدنخرف لاس لوا بونلشیا رال مصرمو رهوج
 روس هک یکیا نوک یکیا هدننارس یتادیم تا رایدلیا فافز *هلبل ینعسات هلل

 ۰ رایدتا ینارون یلاع هلا یتامداشو رو مم ول وا مظع

 6 ۳ من رڪ نتشک رسسیم 7

 هنساضف زرت زیوالد رېش ها ای رفظ رکسع یلولایلع الکوتم اشا نام نوچ

 بوا و لاعتشا لانق و برح ربان یدلوالباقم هلا شاعم دب شابلزقرکشا بوشدریا

 دچرک ردلکد لمح یربطستو لباق یرببعت هکر دشلوا درنو كنج هامجورب
 بول وا شابوخ ریشعت ۂہعط شابلزق نکا اما رایدا وا ربسا اشاب دارم ندرکسع

 بولوا مدعنم یرلتوطس راثاو مزنم مجع رکسع بوشود راناطلسوراناخ هاو
 كالا و ط وبض» توارد هتبلا مالسا گی ) زی علا هللارصش ) جد زرت *هدلب

 رکسع هیافکر ادقم ییاشاب رفعج نالوا ندیشاوط هرمز یدل وا طو رم ههیمالسا |

 ماکسا ههعاق ماکحا یک یکرک یجدلوا رایدلیا نییعت هنسهظفاحم زب رت هبا مالسا

 كناشاب نافع نکل یدلیا مارا بورک هلا راالوا روم ام ب
 نیغلوا عقاو هلقتسم ضارصا ضعب و یلوتسم فعض هنجانم هرکص نده را
 یدلا ) هن كز ربت یدلیا لاحترا هنانطارادو لاقتا هرکص ندنوک چاق ر

 ردشلوا عفاو (زبربت یدنلا هلقح نوع ) رکید ځ رات ( هداز روهدزوا یزیربت

 | هداز هلافج نالوا زو هلا یتلایا دادغب یتیازخ و رتافد سؤر و ینرازو رهم
 هرکصندک دنا ناربط سور خ رم كناشاب نافع یدبشلبا هجو هباشاب نانس ||

 بویلرم ةصاخ ید یترهم یمظع ترادص بودا طبض یهلج هدازهلافح

 هلا لاح رع عیاقو هاخا م رکلاد,ع یشاب جونق نالوا شمراو ندیلاع هاکرد

 چوا ناسقط زو زوّط اغا عرکلادبع یدلیا لاسرا هتلودرد بودا ملت

 هاشداب یهاشداب رم بواک هل ودرد رده ورت مو کى نوک یضزومط لس ید

 لاصخ هتشرف هاشداب یکی کیدا ےلست هنراتمضخ ناخدارم ناطلس دازن دابقیک

 جواو یدزوب قم اا سم نالوا ماقمُماق یلأم تنیس رهم لوا لامها لب

۳۹ 



 | هدنآ یثق لوا بولوا ناور هنا ینومطسف هدننازخ تقو كنهن لوا

 ۰ رد راشمراشف

 چ اشاب ناف *یرالاسپس و

 هناتسا اغا داهرف رادرس نالوا یش هدمورضرا یدلوا اتش طساوا نوج

 ناف مظعارب زو ینارادرس قرش راد ًاعوع بولیروب توعد هاش تداعس
 قارادرس ندنلودرد نیغلوادراو یهاشداب نوبامه طخ بولیروب هج وت هباشاب

 ا ربغ دونجو هروصنم رک اسع ةلجو یدنلوا لاسرا بولیزاپ یار

 ۱۳ ۳ تل اعر ادرس هدرا هح زا لوا تولوارمضاح

 ۱ شلوا عقاو هدخراترب ید هک ردشمک هلبا قوذو قوش هدهجردرپ رکسع رایدل را

 رزقك الصا یرانا یرجصیو یسیکب رلکب لبا مور لوا ځد رب و یدبا لکد

 یسادعام بودیک هنب رفس قرشقاصس یرادقم نوا زکلاب ندنلیا مور نامه یدیا
 ۱ ندرهکبو یدبا رارولاق ود هک مزال كيرد هد دف وص دیاتش هلا یرایکب رلکب

 | ندنداعس ناتا یساغا یرهکی بودیک یرلاد نک و یرچکی رفن كی چاق رب
 . یمیاززلوا ادج [دج

 << وا حاودزالیصفتو مصمزا اشاب میهاربا ندمآ رکذ #

 ندننلانا یلیا مور هرکص ندنویامه روس اشک ر وشک یاشاب ےھاربا مدقا ندنوب

 یکاهدرانآ تنع*راب دلوا یدیشقک بولوا صم تبالو یلاو هرکصذدقدل وا رز

 !A ماش نکرواکو ام کک هتلودرد ندندناح هرق هدعل .بودنا رار برق هب هنس

 سلبارطو ماش بودا نانع فذطع دهن رزوا یزرد هدر ببرق همالسااراد

۳ ۴ TT eS 
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 مودعمبوریع ندهاف یتیزک ار موجه هنیرزوا یزردو بولا هنناپ ییرلیکب رلکب
 هلام وسر رفظ هاشداب سما هدک داوا مودق 2 Û ماش سلبارط هرکص ندنکد ایا

 أ یاشاب ےھارا تورا و هنسهاکسا سلبارط هلبا نوامهیاع ود اشا ىلع ج نادوف

 1 یکی د ردت اان نکیاهدرصم ونس هننزخ رص م نالوا هلب و بو دنا هب رګ بک انکار

 زوقط هنس بودبا لیمګ هراهغردق جد یربظن نودرک رسم ره وجو عصره
 بوقیچ ندهغردق اشابییهاربا یدروتک هلوبناتما ۂفالللاراد هدیکیا ناستط زو

 یهاشداب سو طظ اس فرش E ۳ دب زاب ناظلس نالوا هدنماد ەم ام یارس

 1 7 یریظذ نودرک ربرس رهوحو یسهدزخ صم :دروتک بول وا دعسسم هلا

 |[ یمایادهو شکشدب راس ځد هدناشیلاع ناوید هتف» لوا هرکص ندنکدلیا میلست
 سس



 ناخ بویلیا ددج مزع 4 هفک ندنګا هسک ارج بوک ندددح باب هکیدنلو

 هلک هتلودرد هرکصندنا هدا ناخ یناطلس رخار هسيا راو ینایغط كاعد |

 بولوا لخاد ههفک هيڅ بوک ندنچلا هسک ارج یجد هبلا یعوم ریزو هدیګ
 هدهفک یتاطلس یارک بلا ندراهداز ناخیغلو هرزوا نایعط یناسلافلاس ناخ

 رب كن وب یارک دمع یدرو فرش صا نوا قلناح هند بولو سطاح

 بواکهنرزوا هفک هلا یسایتخاراتات صعب عبات هبودنک قحا وا رادربخ ندا رو

 لیصفت یخداشاپ نامع نیکعسک نی روصو راخذ بویلیا هرصاحتو بوکچ بوط
 لصاو هربورح هاشداب ربع رب ربخلوا یدلیامالعاو ضرع ههان لات هاشداب لاح
 شاو شرور هلبا نایاشع تمل و شلوا هدرور هد لود رد یک یتید-لوا

 شب بودا نام یارک ا یددش نراوالقع و یدیشر كراهداز ناخ

 بولا ههفك اشا ىلع ج ۵ نادوق هلا نوام# یاب ود دنا نوک اا

 رزو یدالوا نامرف قمالشف هدهفک شرق و اعود هسردا اضتقا و یدک

 شب ییرکی هتفه لوا بوبا هس اشا لع ناد وف ا شو 8
 مالسا بونا وط هل یاب ور و ار جاق ر هروک کا و هضغردق هراب

 یهابم هلبا یهاشداب سوبتسد هدیارس یک-ا بوتلوا بصن یناخ راتات ناخ یارک
 لوا بوریدکح هرکص ندادا نزامن هعجو رایدلیاهرګ بک ارم یک ار نیغلوا

 ندکدلیا لیست ن را همزال نوک لوا هدنا هدنراقدرا و بارشا

 ههفغک ناخ e ریدلوا هناور هندناح هفک هللا یتمه ناب داب ی

 هبودنک عفادو عاز عاز ی ی رانا هج ۳ لصاو هباشاب ناقعو لخاد

 هتم“ یزوا بوتوط زو هغجاق ن یراکدد یار دم بولوا عبا

 نالوا یمه رت یتشعن و راید_اک ندننح بوشپ ربا نکرچاق هللا یوق رب
 هدیدج هنس بو الشفق هدهفک هلا ات وداشاب نادوق شرق لوا رلیدت له هددنک

 نابدان توشار هر هغردق ید اشا نام هع دعم ندرضصح زور هدن راهم

 یهاثدا سو طاب اشاب ناعع ریدلوا هناور هلوساتسا هلا ناعتسم نوعو نار

 هرکص ندند)وا سلاح هدنماقم رزو یصگبا یرادق» هتفهر بولوا فرمشم هلا

 ترادص مناخ و ترازو رهم هدشوک تبس نالوا یسادشا كناود كج هک

 یرادعم یا شب ترد ردشلوا ما روهج ردم و مظعاردص بولر و

 نخازا هدنن وزرا كل هرمغط هرکبض بودا ادا یراذبص تم 6



 8 تولک همالسا ص یچلیا مان ناخ د وصقم نالک ندمعک هاش تح

 1 نکل راردبا مانا صح هللا قیلعت هنرزو' وبق ترد ندناوا لوباتسا

 | 4: بس هسک ةعقوو ردکجەدا ەدىاقە ه دک اا هرصبلا بارخ

 ,r رب زو نوکسم عبر هاشداب ینوبامه رمم حلوا لولح یمظع ترازو دنسم
 اوا اشاب دجا روک ذم یدروس لاسرا هاشاب دجا

 1 [ بد ردا لحارم یطو بودا: روبع هرادکسا هلغلرادرس اشاب نانس نکردبا

 e یا 2 فصا ا اب دجا زو نکر دیک هروصنم دحرس

 ۱ ا یدلاق هدندنسم اا اشا او ب و | هباشاب ناز  ذلارام
 | ندنلاعفاو زاوقابودباتمدخءاداهرزوا موس ص زرطیرادقم یا شب م ود 5 همای

 نکا رخ سکر ھ هدلفاحشو یتسانو حدم تاناو رک اشو یضار قلخ

 هنس راثاو هنسح 8 هجن قلعتم اکا موفم رزو ردشلوا نایاقع
 وباع 1 ندرادکما یچلبا ا ناص تداراو ینابر تبکح نکیا هدنکر ادب

 لاتا ندم نوک جوا یکیا بولوا روګ رو هتسخ روفسم رزو نوک یکیدایا
 ۳ ریطخ دنسمو و هح وت هب اسان : شوایس قلماقمعاق ردشملا لاحرا هترخا رادو

 | هکاصوصخ بویلوا رزو یربغ نداشاب شوابسهدناو و دردص نکل یدنا وا رقوت

 "۱ e نیفمالوا ازس هتنطلس سوما افتک | هلبا رزو رب زکلای نکیا راو یچیا
 ۱۳ را مس رضاع هدلوماتسا رداق هتمدخ ند یکی ركب لوزعمو

 فص بودبا رزو ییاشاب دع نالوا یحناشن نکیا لصفنم ندنکلیکب رلکب
 ۱۳۳ اتو یدلوا ییارزو رابدزدتا سالجا هتساسا ترازو

 | نالواضرع لیمکت نوچ ارطاخ لوو تسایرو یداریو هکبهزج نانلوپ باتکلا
 | لوزعم هرکصندنآرب یدلروب تمدخیادا تالنوکجاقر ه یا> شیورد یلهیسوط
 | ءرکص ندنامز رادقمرب هدقدلوا لوزعم هدننامز اشاب دم كب نودیرف و ردشلوا

 | دارمناطلس ن نکیا ماقمماق اشاب شوایس یدیلوا یکب لیدنتسوک ندناو هردنس
 ۳ ان هلیدنتسوک یکب نودیرفو لوزع ندقابګاشن یکی هزج بودیا اجر لاو
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 یرازو رهم نداشاب نانس بولوا لمتشم یهاشداب .بضغ هرانیفلواررتم ی

 م وح كجالم یسیجهرک ذب ندا تسایر هدروفسم رفسو الجا ههرالعم بولا
 لصحع لأم هدمجع ءاهمانلدبا فقاو هلاوحاهلباماحرف تغالبو مالک بیلاسا نس

 ریدروب ازج هلیغاموت هن ډک شاط ود كد اهداف هلاقااب رادرس نوح نفیدلوا
 بوبایا تیارس جد هنعابا صاوخو مادخ كناشاب نانس بضغ شنا و قح

 هلا كجالم ینیرلاغا صععبو یشواج نامنک نالوا یشواج مالس هاشاب نانس

 بویلوا هلب هدنونامش رفس یدنفا فورعم نالوایرهجاوخو رایدبوق هل هکر وک
 درج نکیغو یسهوالع اهطق و الا هدلا وحا یجلباو دمار نالوا هلا مخک هاش ۱

 ناطاس یکصاحینبدلوا فرصتم هدلوبناتسا نوج*بدلوا یتفاضا هاشاب نانس

 نایرح اضق نامرف ود نوسمروط هدلوناتسا بودا لوزعم ندنسهسردم

 بولوا لوزعم هدنسهححایذ ناسقط زو زوتط اشاب نان یدلو رودص

 نانو یدلرو هباشاب شوایس یا رزو یرک تلکوو یک

 هدنا و تفالخرد ید تالش یاس ره تویمع نفت قوح هرکص

 هدنسهب رت ین یلس ناطلس نیکغا ناربط هنانطاراد جوتفر حور راط ناطلس

 :*هدارهش تو هب اتش لصف نیدابا رور یار دص نیا یدشل وا نفد

 تبوردنوک هاسغم نا رې I )ی و و حات روازسو تڪ ناوح ۱

 هلب نوجا سالجا هنرانوامه غاعس بوشوق هنرتهدخ ییاغا دروف لع ریما

 یداوخ بس لا رک نا عقاو هدنوبامه روس اشاپ داهرفو رایدردنوک |

 ۰ یدیشملر و یکلیکب رلکب لیا مور بولوا لوزعم ندنغلاغا یریخذ هلیسهناهم
 ھچک اشا داهرف یرالاسیس #

 هلا مع اش یدلوا بیرث قلو اهتناو ماحا امرس تدشو اتش لصف نوچ

 تلالض قرش راید هدرانا هتسحح را لوا لاح یا ىلع  یدلوا رسیم هطاصم
 ترادص نیشزدن م نیکلک مزال یلاسرا رادمان زادرسرب هلا راثا رفظ رکسع ةقرغ
 یمامالارب:۱ للبامور هلیفوخ قفلوا فیلکت هودنک اشاب شوایس نالوا یم
 كنج تامهمو لاق تالاو یدردتا نیبعت رادهورزو ییاشاب داهرف نالوا
 هفغلق لاحر لاصبا و لأم رفظ رک عو بودا لاغتْا هک رادن هسیاه لادجو
 هتفهرب ندزوربف زورونو رلیدلبا لاسرا لاما هببلت ماوا دنرلاو ؛رابدره
 رو أم هللا ودن ڪ اشاب داهرف موق رم نالوا مالسا رکسع رادرس هدک دج



 ۱ رپ رود د نوک یکیانوا هرکص یدایا ناتخ اشایدجت حارج ینیراتمضح

 1 | ندروس نیغلوا عقاو هماکنهو اغوغ هدنرانیبام هاپس هبایرچکب هدنرخاوا بولوا

 || لاغتشا هتیعرو ارقف روماو هتک ربیدنو رایدچوک هبارس بونلوا تغارف
 ۱ ۱ هدنشا یلا نوا ملهدل وا نا یراتضج مدازمش رایدسوک

 ۲[ € اتا شواس اب امظع ترادص هیحوت و اشاب نانس لوزعم رکد ۾

 || تکلعروما ریبدت وریک بولوا رخا نوبامم روس هدرهاظم تنچ هنس لوا نوچ
 || دارم ناطلس دادو لدعاب هاشداب الوا یدنلوا اغتشا هتیعرو هاس مزاول و

 | راد و راضحا یربظن وطسرا ریزو نالوا ریکو راد نادیم نانس یراترضح
 ی : لاسرا هلاثم هردس "هدس ندودنک بودروتک ندج كم هاکتح و ج

 ۲ ارزو ریدروب رابح “ا ود رده لد و-صقم ندبعلیا مان ناخ ےھارا كکیدلبا

 نالوا یرنوامه دارم كهاشدا ولتکوش مع هاش داوف دارم ۳

 | بولوا حالف و زوف ثعاب هکر دحالص و ملص یان هرزوا كمريو یراتالو
 || هلوا تیا ببس هرانالوا هدرلدحرس و تحار و شیاسا هتیعرو رکاسع

 ۱۱ ۱ فتا ندنمودف تعا بو راض>ا جد ییچلبا هداشاو. یدد

 ۱۳ ۱۰ ۲ ق ت6ب هزمرادمأت هاش راهش رادرس هکیذرو باوج بوروپ
 . ]| یزب شعرو بلط یچلیا هکمش دوس یندناج روماو نیفرط لاوحا بوردنوک
 ۳ ۰۱ یرااوروما ندا رارف هدعوبطم دحر بوشل بوس هکرابدردنوک

 نکن هلوا راوتسا ملص ءان «.رزوا كنا هسرولو رارحا هيل زردیا رابخا
 9 هو ریدردنوک هرادم تلود رد یز بوویایوم رودنک راعش تلادع رزو

 ۳۲۶ بلا ا ا ود زکیدک نون هرکر 4 زوهدنداعس هناتس-ا هکر دنامز
 | نالوا ردقم هدهبازا تم ابلاخ ریدردنوک هزمهاش هلا باوصاب باوجرب
 ۱۳۳ نم او كع هاش هدکدید ردشلوا رأت ثعاب مات من
 | اشاب ندس رایدروب بلط نداغاب نا س یی رابوتکم ن اک هلا یچ | موق رم

 || علاطم هدنکیدلبا لارا هبیهاشداپ ربصم تداعس ریس یاب بولوب ی ی

 و هظح> الد هسا یناکم نما ضط مب وروک نک د هنا رم عطتم ندنمالک

 ی مالک عفان هب یهاشداب بناحو روطسم هنسذر رربو هج

 ندنمادا لاک و ندتبلط كناشاب نانس یسغلوا لاسرا كموق رم "یچلیا هکلب

 لاط الب بعت درحم رغم یکیدتا كناشاب نانس تولوا ناامت ا نا



e 
 مخک اشاب نانس رادرس رايد ردا و لرد ا ۱

 نوک بععردو لاسرا هتل ود رد ف ی لب | مان نا مهار ان ند دحرس

 ىلا مور ید ندهءف وص هدک رک نوک چ اقارب و یداک تب ودنا لحر دش ید

 بودا لزع ندنرازو يياشاب د ولاب وہ یدیا شاک اشاب دمخ حارج یسیکب راکب
 - ریدلیا ریزو ییاشاپ حارج

 < نویامه روس بینر ع ورش #
 روس یک هزرج لصفتم ندقل اشن تبونلوا ع ورش دننامدقم نوام روس

 ترد هدلوساتسا و تولیزاب ریعم رفت زویحوا یکا و رایدلیا یني 0 .هآ نوام

 زن هک تولا هبا رس یکسا یجد یبدرد ماعلا لعد بولاي رال ه درب

 لدهن وک یکج هاک هنارس یادم تا هدازا "هدارش تولوا مام یتوک و د ناوست

 تحهناوح "هدارهش هدفدل وا نوک لوا توروط راک هدنک وا یارس یکسا

 یهع هدنسا را رکسع ید ی ترد تبوشود هنک وا ناکراو ارزو شو

 اتش ادیم تا هلا یالا تودروتوک هش رهسروف هصاع هناسرت و هد رانالعوا

 ریدوق هاب یراوید یار یدنلب لخت ناشلوا رک ذ هدنزافدلوا لصاو

 یهدنتلا ییارس اشاب هارا ماظع یارزو بودنا هطاحا ینادیم یرکسع ولتا

 یهج ٽڪ یلاع "هدا رمش بوروط درب ا ه هدازېش تولب رد هدن ر ارب زا هیچ

 هاشداب یدجام دلاو یدنک بورک هنا یارس اشاب مهارا بوالعالس

 یارزو کک نالا یدتا ربس ندننشنمش نالوا هدن رز وا ۳ ,_یّح ہا ڪج ۱

 راکا راس رایدلیا ماراو سواج هدنراماقم سک ره بولک ههنا رم ماظع

 نالوا هدنادیم تورو وا هدرا هفص و مصق یراکدلیا رضاح هدنرزوا رافقس جد

 رلطاعم هدرصعو هدیننفاو یعع نوکره هتلود ناکرا رلیدل وا رظان هرا وب وا

 یبارس اشاب دجا د نوا صاضتا و ارفف راس بوایکچ هرفاو من هلا

 بيتر هلجج بولبزید ولوط هلت یراقانچ اغی ها هربشاط نراود
 هسعش را فصا ندراہن لوا هدزورف زور رهو یداررریدتا امنای هرکصن دقدنل وا

 ید رار زس وک نی راتعاص بوریو نیراشکشیپ هلیراهناخ راک و عيا نص كولب لولب نیکد
 كشف هسیا هدراهصک بوللوا ماعطا هریقفو یاب هرزوا هریتو و نکد هوا ق#

 باهش هکناصناعمآ حوا بوقای یرلتروص رلغاط هاکو راراصح هاک بولوا یربس

 هد 0 بول وا تباف ناخ سا ہد ەھ یو یدرولوا ن, زع هللا نایاب ی
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 دعب هلا رابالا نرم هلج تنطلس نایعا و تلود ناکرا ادعام ندرانالوا

 ۱99 الو هر بک ارم تک ار تونا ھدلکما سوز ا١ لدع هاشداب سو تسد
 ندنوک نوا یدرک هنفاطن نودرک قاتوا و یدلیا روع هرادکسا هرکص

 | هرکص ندکدروک یرلنالوا هداشورب بوروک یرفس تامه هدرادکسا زواحم
 1  بولوا عج هشناب مالسا رکسع /یدلوا هاور یرغوط هشت مورضرا

 | نادلب ندا یدلوا لام الام هلا یلاجو لاغب تلاحر لاطبا لابجو یراعص

 | ناحابرذآ كلمدسج هک ناونعرپ «دلبلوا روا اوز ناور معلق نالواندمحم
 1 | هعلقنورد بوداشوف هلباناباب یب رکسع ینفارطا ردشلواناور حور دننام هدنجما

 ۳ ۰ رییرظت هرکصتدک لرو مان ماکتسا نونلوا طبضنفلوا یلاخ ندهدحالم

 ۱۳ رو هتسدعلقسناموت ندا یدنلوا طبر هبهیمالما الام بولیوف

 بونلق یتشم مورضرا هلکعشربا اتش نامز ندنآ یدنلوا ریس فنصتو فاکت
 | یدلرو فارصناو تزاحاهراعشرفظ رکسعبودبا رادتخارارق هدنارائارفظ رادرس

 ریدر هعضوم درب بولیغاط هفانک او قار طا یعک و هنرتطو یک یدرلنا

 ناستط زو ا تولوا عج هو ام یودرا یسهلج هن هدنرام ینا هنس

 . یرول بونلوا قوس رارکسع قوچ قوج هنبراذس ناتسجرک هدنسهنس یکیا

 | طوبضم شاک بولینوق كم هنیک و یکیراکب هنیک بونلا سد یراهعلق یروک و

 شیء هلا رکسع شیوشت یب هدنا شیق لوا  یدلوا طوبرم هب هسورح كلاعو
 لوباتسا ندءفک كناشاب ناغع نالوا ما روهج ردمو مظعا رزو نکروئلوا

 رفظ رکسع هرکص ندقدروط یرادسقم یا تردو یغیداوا مظعا رزو بوک
 دنا یشق لوا بوراو ه«ینومطف ردا لزانم مطق بوک هرادکسا هل راثا

 رکص ندنو مک یدلوا لصاو هباشاب داهرف یراربخ یغیدلوا مزاع هغمالشق

 ۰ رونلوا لیمکت هصق لیصفت
 46 شوابس لزعو اشخم ےلقا هش هاکردب اشاب نافع ندرک تعزع #

 1 4 اشاب ناغع اب !هظع ترادص هیجوتواشاب #۶

 ۱ | هدرهنس لوا ىدا شللا هدنفاحم ییوبق روع اشاب نافع ریزو امدقم نوچ

 ۱ ۱ الا نان یارک دج یناخ عرق نالوا رومأم هرکسع دادما
 | هرزوا اکتشا ندجلایموم ناخ یرایکیرلکب هفکو  نیفمرا و هنناب اشاب داهرفو اشاب

 ۱ ا نورتم تداعس نوبامه طخ ندتنطلس فرط هباشاب نام ریزو نیفلوا

| 
E 

1 



 ی ۱

 اوا نار رک .دفرط یر لک بول زا نیراط سارهو ترد ابد وا
 كشابلزف هکر دشلوا تیصذ هبلغ هرم رب بودبا بیقعت یرانا ناما لها دونح

 رفظو هبلغو تح بولوا رادا رشعت ٌهمعط یرا هاو رارف رامتخا یسهحالوا

 كپيلا یموم ریزوو ردشلوا رسو ځراوت ناونع نیغماملوا سیم هرکسع مسرپ
 رثک یلیلق هکردئداح یأرو ثعاب هنسلوا رادما بولو رانا هللا تعا

 لاس یکیا و ردشمرجاق ًامزهنم یلوق ماما بودا ریدت نسح هلو هدکمزسوک

 رکشلو هنری كن راهعلق وبتروع و ناورشو سیلفت و صراق اشاب زطصم «دنحا

 ةنانسا بوبلوا زوکشم یرتمدخ ندتنتطلسبانخ .نکیشاوا بس هه ا

 راکشودعرکشل بونلوا تیاعر هل قارادرس اشاب نانسریزو هنر وتوعد هتداعس

 ینطصم اغا دروق یسادختک ریجوبف نیکعیا تعزع هقرغ تلالض قرمشبئاح ها
 ناور هکمروتک هلودرد سوبح و دم یهداز جات هليا هداز هالو ییاشاب

 كلاوحا و هدنسدعتلایذ ید ناسکس زو زو-فط كلذ ناک و یدلوا

 ییاشاب نان س موق نالوا تداحو ببس هبزورب كالاعفا و و ثعاب هن رومظ

 بوروتک هلا ایح یمحهاش مدالوا ن رادرس هم رایدرکا بودا فاذک فال
 اوعد ود مدررونک هنلود زد و مدا ردنا شوکی هّماح "هد شودر دشا

 هتلودرد هداز جان هلبا هداز هلالو رایدلیا لاسرا بونادلا هنساوعد اذهل و بودا

 ضرغ بابرا هرکص رایدلوا سوم هبافج عاوناو سوبح هد هلق یدب بولپ روتک
 ۰ ردرشغ وا قالطا ورک بونلس نیکو دتا زغ

 < اشا دجا تافوو اش دم ناشک دیرش ل

 عقاو هدلوبناتسا ةع اشاب د نالوا ما روهج ربدمو مظعا ریزو مدقا ندنو
 هکش الف نص ر شن زر تی یناود یدنکیا هدنساشکلدیارس

 "دللاقم هن هدنوک لوا شهرولایءاعنا بواک هنسوشراف هاک | رزو لوا هاکی و هاک

 بودبا سایق یداک هفلا ماذا هن سانیتسا اضهرادم تداعسیاشاب هدک لک هیاشاب
 كناشاب غالى صخلوا نکداهرز و لا صدا تورافج دعفا ولاخدا لح ید

 بودبا دن راشو چو یشاب شواچ ردا حورح بوروا هلیغاحم هننلا یس هغ
 مدآ هحارج تونا هنسهط وا و تولا ورا یرلاغا ییاشاب بورد وک دساح

 نکلراغاب بودا صو مدصو ول.نف هح رک بوک نیس ه ورع حا رح رایدردن وک

 هت رخ لاح ناشی رب یاشاب!نیدهراو هنادغ تفو هلفلوا شعا رثأت هدایز قاح

 ےس



 2 اشا روا نا اشاب ناغع هلا یطرش ترازو ناورش هداب ناربش دئنأم هداف

 ا لاسرا ہلا یردارب راتات ناخو هلبا ای رفظ رکبیع ردق ییدتسا
 توراوهنرزوا یسعلقصراق رادمانرادرم و یدنلوا ماقها وت ريغ هنظفح و مادقا

 نم ةهلقو نیصح نصح رب بودا ربثک یعس هنا هرکص ندریسل هدندم زا

 ۱ ۱ ۷ نوصحبو وق راثا رفظرکسع هافک رادقمو رادزدو یضاقوناریمریمدنجما و رایدلبا

 ۳ روصح هدنحا رایدلیا تعزع هسیلفت علق ندنا بودا نوصح ندداطاهمد شو

 ماست ییهعلت بویم هدا لمح هروصنم EE مو روصحات نیعالم نالوا

 || دحل هجا بودا راغلا هج رادرا یرارابکبس لرارج رکسع رایدایا رارف بودا

 | ایام تبرش هرب راوکشوخ بارشو رایدروک ندحصلف بوبوقیلا ینید یب
 هل یتابصق و یرف نالوا هدنفارطا جد یسیلفت عاق راددروک ندایدبوروجا

 ۳ ۷ ؛یدل و مضنم هب هی اقع دالب
 ۱ ¢ ٹسا دندج باب نتشک ریس

 ۲ أ اضتفا تشم بناح هجون اچ رفظ رکسع هدنرخا لأم تنم لاس و نوچ

 3 .هلرکسع شیوشتو هغدغدیب شیقلوا بوناک همورضرا موسرتهزن رابد یدلیا
 ۱ ا اما لوا بویلوالاخ ندکلک ریاخذ ندنرافرط ناتمدرک یدنا وا شيع هدنا

 || رکاسع هدنراتا هتسجخ راہ هبا هنسو ریدردنوک یلاوتلایبع یریاخذ یماکج
 || هاشاب ناقع نالوا هدناورش یک یراق دلوا عج هروصح ريغ دونجو هروصنم

 نییعت روالد یرادقم كي رکس ندنرزادنا كنفت یرچهکیو ندراجت بابراو ما

 " ]| هناومش تیالو یدنلوا نامرف كجا دیدح باب مزع دیدج بانج یلاع بونل وا
 98 | اشاب نامع هیلاراشم یدل ردنا ظفح بولین وق رکسع هنسهظفاح و ناریمریم لقتسم
 ۲ | لوخد هفانک | قات و لوصو هود روع هلبااع رفظ رکسعنانلوا نیبعت هلا ودنک

 ۳۱ ۱2 لب لل ناخ لوف ماما نالوا ندنر> كشاعم دب شابلزق هدک دلی
 ۱ | هدکهلبا ددج مزع هب هلن هلا اشاب نام بولک هدیدحباب هللاشن دالا شابلزف
 ۱۳۳۲ ۱ یار( طعدخبرلا )یاوجف بجومرب اكه علق یاشاب نافع موقرم
 رکسع نوحا لمرتسوک رشک یف رگیشع نالوا ةا ودا ترش ا

1 

 1 هلکءریدشا رود الضاوتم تور دنا هطامنا ییفارطا هلدنلبرمس هوک رب یمالسا

 |[ ندانارودو فاوط بودا نظ یداک سابق یب رکسع ادددج شابلزق ةماط
 ۱ زا هشاطلوا هلبا كمالیا نامذا نیکو دیا رکسع نالوا نایامن لوا وریک یعالسا رکسع
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 هاشدا ترضح نیغلوا مالعا وید ردهدنکما دجرد قلوا ےضنم هه یئاقع ||

 رادرس نبع تولک هتک رح یرباشهاو تربع كمالع نودرک مالسا

 هک نجر ه یدل و رودص یرانایرح اضق نامرف هب هام رک اسع ریه و

 هددسیا یدنلوا ماتا هصفدو مادقا هعنم ندنفرط اشاب دمع مظعا رزو

 ریدتا دنلب نرل هيلع تمه هس زی مس للام بوبا وا دنمدوس یدن و عدن

 راضحاورابتخا راثا رفظ رکسع هبافک رادقمو رادرس ییاشاب نطصمالال راکرخا
 رادوریک تالا هدنراثا هتسجخ رام لوا كماحا هد-نخرف ماع لوا بودا

 راذک هدزورون زور ندرادکسا ربعم هلا رادرک هقعاعص كنف و بوط تاوداو ط

 هدیبعت هدک دساکینامز ینب رکسع یرتنابا مدقم یا یکیا رب هراتالو ریدر دا

 ادرس یدشلرون هست هلا هفشم ماکحاو هشرش ماوا هکلیا ره هدنلح

 لزانم یط بولنا رازق نادنج هدر رب بوقلاق ندرادکسا دي جد رادقعلاع

 یربهاکر ذک هلا یراردنع"مسوو بوی رو ندفرط ره ید رانا هک دليا لحا مع عطق و

 تهزن مزرهو رایدلیا ققحوررشیفلوا یقالم هن رار رپ هدهظحالم لګ بود روت

 راعش رفظ رادرس یراکبو یرلیکب راکب لراتلابا هلج هدنرفدراو همورضرا م وسر

  تیعج نسحو قافتاو مادقا لاک بولوا عقم مالسا مالعا ٌهچهام و عقج هدنناب

 هشاب وا شابلزف بک ومولصاو هناریدلاج یار بوک یجدندسی وارې هليا قاف و و

 راپ لا ندنیفرط بوروط لباقم هشرارب ر لطابو قح دونج هدنرافدا وا لصاوتم
 "هرات و لاعتشا لانق و برح شنا هدقدل وا نیتئف قحالتو نفص “قالت بوتل
 تولیک ود راناقو تولیسک راتشاب هجن تولوا لار و ترض ن رو لادج و كنج

 قرخ یالا هداس و یالعا رفظ مالسا گی نالوا هدورابا ییالا رارسخرس

 رادرمس نکیا شلاچ هلبا راح ینیراریحجز بواک نیکد هشرلهبرع بوط بودیا
 قوچ قوچ هدر ینیدروتوا هدنفاط نودرک قانوا بوبا تفخ اشاپ ینطصم
 روصنم مالسارکس» ( رک الات للا تیا دپ ) هلکتقوسررکسع هرزوا ادعا
 هعط نیرسساخ نیعالسم ولکد لوا بولوا رفت و مزنم مایل "هدحالم و رفظم و
 یدا وا ادوه رهرانم ندنراشاب شالزقو رلهت ثب ندهتشک هکر ايدل وا نیک ربشعت

 یرلابف روصمو نیکنر نالوا هدنرا هچعو یدنلا یراهاکرخو هیحو یهاکنو رابو

 یراریک تراغ كرکیب رفظ رکسع . یدلاق نوک انوک راهزا نالوا هدراهچاب و

 هدنخرف لاسلواو رایدا واربس عانغ هلکعارسان را رس و ناببصو نراّمخدو نز



 || یوذ میاشمو مارک یالعو ماظع یارزو (صوصخ ماحنا ترصن رکسع نوک
 | لیدبت بصانم ضمب هرکضندنوک جاقرب یدنلوا ماعناو یقرت هناداسو مارتحالا

 ۱۱۲۱ ندو  یدناوا لّیمکت نوامه سولج تات بوناوا
 || نرهعقر راهاوخ داد هکیدلوا هرزوا طابتحا هداد و لدع هلمجو رب

 ۰ | صوصلالع الکو و ارزو یتح یدیا رارولوا سردایرف بوروک بولا تاذلاب
 | رهظمو نازر یکدیب كرب بولیقیص اشاب دع نالوا ما روهج ریدعو مظعا ریزو

 ۰ || هدنحارسپ و ماس ندادسعا هلج نیا اب ۰یدبا رارولوا ناساره ندقفل وا باتع

 | | بواص نداف و هارهاش ناونع,تلادع هاش لوا نامز کا یدیارازلوا مان

 . || عقوم یصاصتخا اب مرحمو هاوخ صخا هاک نوچما سنج هروبزم ریزو درج
 ۰ ۱ ظوممالصا بودیا اوسرهلبا باص ین-ادتکو الجاو لزعیکب نودبرف یناطلس
 | | ورخو پودا یجناشت ةتغب ییهداز لمم نکیا دین دسردم سردم نکیا لکد
 | ندنسوبق یاغارانس یسیشاب یوبقو عفر ندنفلادضتک بودبا لزع یخ د یدک

 قطصم یسهدازیع نالوانودب تبالو لاو هاکو هلترازو هاکبودنا عفر هلبادر

 ریک روخا ريم ېن هللا یس هلام یسهناخ توراب نودب نالوا شعب ندهقعاص هیاشاپ
 ناطلس بولوا مظعا رزوو رک رفظ رکسع رادرس نامز دعب هکیباغا داهرف
 . | هلب هود رد نکیا یرادزفد نونامه غاعس و ردشغل وا لنق هدنرصع ثلاث دم

 ۰ | یکا ناسکس زو زومط هلیسانلا اشاب سوا نالوا یرادرتهد ینا قش بواک

 ۱ | صاوخ ییرتشامز كن راغا رفن زکس بوا وا مظعا رزو هیلایموم هدرا
 ر تولا توکچ ود ردرتسامز راذلوصح قبال هواه

 | هدرصعلواو ردشمر و اد هراناییرل برف لصاو ريغ یرادقم یسوزایو لصاحب
 گی ضاق بودا طورفت یتتافتلاو تیلست یهداز یضاق یرکسعیضاق یلبا مور

 | تأرج هکلنا ضرع ینیریضاف تخنو یرایکب رلکب هلءتیسانم لدع ولظ ید روفسم

 اغ یو تمدخ هدانا لوا . ردشغا كلاتشا هدنرازو توها
 :یدلواصالخ اشاب دمخ مظعاریزو ندنم هلخادم هصجردلاق هاتفا دنسم یهداز

 شب ناسکس زو زوفط هرکصندنرورم لب جوا نورتم تداعس نواب سولج

 ل عاما هاش بواکض رع نداشاب ورسخ نالوا یسیکبراکب مورضرا هدنخ رات
 | بودا لاقستا هیا-عا مان هدنبادخ دم ینلهاش رج تلاع بولوا توف ین
 | كلام مج كالم هسرونلوا دیقت رک | بویءهلوا رداق هب هک فرصت یخدل وا

۳ 



 + ۷ و

 1 نامز الع ها بوزاب سفت هغ نآرف هرزوا نح بهذم بو لو
 مارک | هلع وا ور هنس ههبظ و بواوا اقا ٤ك وتف دسم ورک ندلحا یتیداوا

 یسهجاوخ هدنوبامه یتاصس كيلح هاشداب یدنفا هلاءاطع یلولا یدئلوا

 بویمع قوج نکل یدشلوا زازعاو اقا هدندنس ثلهجاوخ هن هلغلوا

 رحا وا تولوا ر۸س ںسع یضاق هنسادا مور یدسنتا نمای یلولا نا تافو

 مدقم یا چ وا یکیا ندهبدارم سولج هدنسهنس یکیا ناسکس هدولس تنطلس

 یدنفا دماح یلولا هنر نیک ا تافو دودولا ةج را هلع دوعسلاوا لولا

 یدنفا دما یدبا یرکسع یضاق یلوطانا "یدنفا زور یولا ردشلوا یتفم

 ۰ ردشلوا یرکسع یضاق یلدا مور هنر هدفدلوا یتفم

 ¥ ناخ میلس ناطلس شدلاو تعب ناخ دارم ناطلس سولح چ

 رکآو یدشر دل و نالوا هدایسنغم كللاراد تاأود ءالک و نالوا كدا ناسا

 بوردنوکر ا همان وعد هنراتضح ناخ دا مناطاسدا زن دابقیک ءان هنغیدل وایدالوا

 نودرک دیس ءان هنن راک دليا لاععتسا «دنناب یز هعش را هب داعس ر سد هلا لابقاو زع

 هدمتعاس زوریب زور لوا بواوا لخاد هن رارورس یارسر لصاو هلوساتسا

 ییشعل ی تن> ناطلبش لا یعوم ه صدف دل وا مامت تع صا رابدلدا

 تولب راتیح هلس هلا یراشعن لعس "هدازمشرذ شب ناو دیش هدلد ورپ لیل لواو

 هف وص ابا تولبروتوک را تونل وا ادا هدیا ونع ناهما ناود موج را زاک

 نوک لوا رایدایا نفد هنرارارم رازاک یراکدلیا راضحاو رفح «دنرف یماح
 ( مهدالوایلعو هبلع هللاهج ر ( یدنل وا ماتاو لمارا ماعطاو ماي هتاةدبصت عاوا

 سولجكناشاب تب اشفا رعش راکماک یاشاب رولوا یراناف و 2 رات مامت یعارصم

 یدلوا ع هاد ) رکید ) * نارود ییدارم یدلو یدعم ردبح رات هنو امه

 تکازت هدنراتفاخ ررقم هلا یکنر لارق یراومرب نساحمو رودم یروراو مثچ

 راعشا هدیرابدا و فو دن را هقللسم و تموادم هلطا فا هانز تفلا هدنراتعهبط و

 | یسنرا یدیارتنوزفا ندنرادسبرم نالوا لوءأم یراتبغرو لیم همظن تاب رع



 و و و 00 ری فی ریش 01 نالوا هدنحماو

 راتاو هبربخ هشا نالوا هدنک اماو دالب یریغو ردلکد ناو فیصوت لباق

  بولوا یصح نم زكا داعمو مماوصو دجاسمو عماوجو رطانت و تراع
 < رداد شلوا بیصت ید ارا فصار رور

 ډک ۹۸٩ هنس ناخ معلس ناطلس تافو ۴

 ۱ ن یوس هداهسل و نین امو نیا هنس یرلتر طح میلس ناطلس ملح هاشداب

 ۱ حالع یراکدتا كيابطا بوشود کس هلا ضر ضرع تباصاو هتسخ

 رک نوا كنابعش هام مالارخا بویعا جاتا لاح یریغ ندفعض دایدزا

 || ل ندنوکو با ملاع و و ناریط ند ت سفق یاور حور راط هدنذنالا موب

 ] یرکی زو زوقط یراتدالو مرا یدلوا ناو ضر ضابر لصاو بویلغاب
 1 هد: س هنس ترد شک زو زوقط یرل-ولج لاس عفاو هدنس هنس زوقط

 أ للا یرلشش رع هج رده و قردلوا یاد شب نر لب زکس زکس یراتنطاس تدم تولوا

 | هفوص ابا تولیق ید وا دماح مالسالا می راغ و لوا هنس جوا

 ( هيلع هللا هجر ) « رایدلیا نفد هدن راد رت یرلکدتا ان هدنلخاد

 ۱ هک هنامز ءارزو لاجا # ۱
 هاشداب بونلو مظعا رزو :دشامز راکدنوادخ موحم اشا دم مظعا ریزو

 . رابتعا و یدللا رارق هدا هظع ترازو دنسم ورک نیغلوا یداماد لداقتعالا ماس

 یلاها هدنساغت ود نوفنیصاشاب وترپ ینا ریزو یدلوا هدابز ځد یراهتشاو
 ۱۱ اب ناب موخرم اشاب دجا تال ززو . .یدنلوا لزع هلغلوا رهاظ
 رزواشاپ دوجم لاز عبار رزو یدنلوا شا هدنرب نیغل و ریزو هدنرصع
 تا كهاشداب اشا ینطصم الال ر زو یدلیا رارق هدندسم نیغ وب

 2 توتلوا لزع ردشلوا یسیکب راکب ماش هدعب بولوا یمالال
 ردشلوا ر زو بولوا عفر شبتفت یک یکیداک هدقدنلوا

 . نادوبق ابشاب هلاب

 ۱۳۰۱۱ ها اكل ندرابدنفسا لا شان ىم.  ردشلوا رزو نکیا

 بولوا دءاق» ها راصاخ هچفا كيب زوم ییاو هلسهباپ ترازو یدیا یسیکبراکب
 ۱ ۰ ردشلوا هاح مج هاشداب بحاصم

 < هنامز ین ءاللا

 | فم مالسالا جش ور ندنرصع ناخ نایلس ناطلس موحرم دوعسااوبا یلولا
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 یا هدحا ورا 6 و ردشماا وا رسله و بیص) ا و ههایس هراتس هاشداب ۱

 ( رونه رسج ے رات ) ردشءامروک نلاثو رظندحا ج ندراناک هحابشا

 مدع لس ر هده ردا هک هش و * میلس هاش یر و هرزوا بآ یدباب

 acs ۹ ےک ام یک یک

 كنهرانم هک ردشللا داش و داحا اتم یب دبعمو از عماح رب وا هرانه ترد هرزوا

 ران ذؤم نافیجو زعثالوا هن رارب رب بولوا قیرط ررب هقشب هتشد هدنجما یتافرش
 هلبجو رب یجا عماح نالوا رکذ . زعمالوط هنلو قیفر هک هشنافرش

 هلا هینن الا ةرک ذن اغا نانس رام نالوا نارامعمرس ردعمال رون هکناص هکر دن زه

 هڏ كوب یکی سهبق هیفوصانا هکر دا ریطستو ریرح هل و هدنراهلاسر نالوا یعس

 هراز سم یواش رام كنعشد ٌهشاط ود ردش.اغ وا ان هدهبءالتسا تلود

 هڏ ردت لوا هحرادساف عز يديا رارديا تاک ریما نعط ود ردراو نم هبلغ

 ارق و یرلکدید زکیدیا ردا هسلوا نک یربظن ردلکشم تیاغ قهروغروط

 هللا نوعب بودا تمث هنسانب عماج روب نه یدیشلاق بول وا هدقع ےظع هدنباق

 هفوصایا كنهبف و بودا تردق راهظا هدناخ مجلس ناطلم تاود ن هلا كاللا

 ریرح هدن-هلاسر ود مدلیا هدایز نرود عارذ تردو نیدق عارذ یتلا ندنسهبق

 ههاشداب رب هکر دان شوخ همر یسافشلارادو هسردمو هرهاع تراعو ردشللا

 ردشاوا سرا دم عف رابودیا نیبعت هفیظ وهچفاشع هب هسردمو ردشمالوا بیصذ اک

 هداتعم ندهد رش ریسفت هدننوک سردره بوعا سرد توف نوک ترد هد هتفه

 دا یدو رد طورشم هرزوا كا هدافا ههبلط رولوا سرد رشکیا هکک

 هجن هدنراوب جابتبالا یوذ جاعح و هدنیمتحم نیمرح اص وصخ هدددعتم عضاوم
 تنطلس نامزو  :ودفد نکع قفلوا دادعت یداحا ردراو یراتانسح و تاریخ

 روهج روما ردم مظعارزو اص وصخ كراد قاع ءارزو «دنراتفالخ ناوا و
 هدهينيطنطسةلا ةنطلسلاراد ردمجو نم زكا یتاربخ كناشاب دم نالوا ما

 نددعماحم كالم عماوج یراکدتبا ان هدنم هلکسا اشاب ےساقو هدنشاب ینامل هغرداقو

 هصفح نالوا هدنرف هنردا نوجا جور یدیلو دنزرف ندبا تافو هدقاصس ادعام

 هدسوغرب عقاو هدنلوب هنرداو بودا ان رلناخ طاب رو امن شوخ عماح. رب هدنل زنم

 ندهعبرا بناوج بودا ان راناخ نوجا نی رفاسمو تراعو فیرش عماج ید
 هدنورو هدشا بوقبج ماعط هعفد رشکیا نوک ره هلیبس ءانا ندا لوزا بولک

 یسەعلق ساب یراحدلیا ان هدایرد بل هدنلوپ ماش و باح رارونلوا ماعطا



 ا لصف تو رود یرلهرب زجو یراهطا هصادا رورم ینامز ایرد بودبا |
 2 ۱ یتطاسوهارف تویاوآ هدنناب كرادتوب هسیا هدهبنا لاس .رایدلک هن هدک دشربا

 ۱ ۱۱ را اص نکلک یریلیا بولوا بلاط هلص ولت و هلا

 نکل رردبا نساوعد قلتسود هچرک ولکدنو نالا ىلا  ردشلزاب راهمادمع
 ردزااکد لاح ندض رو هنرلیک مالا لها هدابرد بودا عالع لیدس

 1 + داولا قلح كنح ناطلس ما و

 ۱ اشاپ نانس داتعمدامج ریزو هدنخ رات یکیا ناسکس زوب زوتط كنه وب ترجه
 لوا بولوا هناور هللا دابتعا رفظ رگکاسع بولوا زومآم هنعف داولا قلح

 ۱ رو بوک لق بویلیا صاح مارا نکمرفظ دوج یی ةعلق

 هللا تیانعب نیغلق رذک همالسا بناج رفظ و عت ےن هرکص ندنوک هجن هلا
 عافترا تلف عاقب هح جد هدراتم” لوا و یدلوا رحم و حوتفم رک الا تاللا

 عالتفا رهعلق ضعب و بواوا یزور یزوریف مانغ عاولا بوریک هفرصت ضب
 . || لاتقو داسف هجن بودیا لاجر مج هناب لاض صه رب هنمان یدبم و یدنلوا

 | بورونکح ها هرزوا لاح نسحا لابقا اب رزو لوا جد ینا شما هرزوا

  لاسرا اع هردس تداعس "هدس یلرش رب مس بواک ندنرقح كنعابناو كنیدنک

 1 e نا و م بوروتک هدوجو رلتمدخ هجن جد یلاثماكنو ردشلیا

 ۰ ردشلوا ريس هحول رس

 + ناطاس تاریخ راثا رک ذ

 دادعت لباق یاسحا ورب هوجو و تانسحو تاریخ كماق یماس هاشنہش لوا

 ا e یر نه رای راااما رکو نانو

 ءانا هلغاوا مده بوراو هبارخ یراهباب و مدعنم هلغلوا هنمک هعظع *هرطنق

 ۱ یار هلو هنرواو روشالوط ندنرلتع# هاتچ بولاق ندروبعو رورم لیبس

  هرصاشلا ےصاق هرم-اک الارساک دالبلا اف یدبا راروشالوا هرکص نوک

 ]| شلیا ترشابم هان ندیکی یروب نمر سج نجرلا ةرفغم هيلع ناخ ناعلس ناطاس
 ۱۳۳۱۱ ۵ هلفاوا رورکلاواد لصاوو روع ندنابج هرطنق نکیا
 ۳  هلکعا فرمص نراتمه لج ےس هاشنمشو ملح هاشدا ترصضح یدشمالوا

 هدن وکم عبر ( عرصم ) هکر دشمتا ی رسج رب بویلپا لیمکت و لاک |
۱ 

 رب . ردشلوا قاط ه كلف لئام هدضرا هجوو (ژن) قاط رب قو یتفچ
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 ) میظع یشل ةعاسلا ةازازنا ) بولک هتک رح یراهعلق هدکدا ر ودوا بوب هشود

 رهاب ین رش نوحه ( اهلفاس املاع اه انلعحف ) یربغ ندنغیدلوا رهاظ یوه«

 هروسهط یمانعم ( مهلجرا تح نم و مهقوف نم باذعلا شغب موب ) بول وا
 نماد بود (اذسه نم لغ ق انک دف اتایو اب ) هنعشد نالوا هدنصا بولک
 ځد ییهسوغام علق ماعا رفظ مالسا رکسع هدانا و رایدتا ثبشت هناعتسا

 هرو نم "هر زج نکا ملست یهماق نمد نالوا هدنګا بودا هرصاح

 رکسعو ماکح هبهعاق ره تولوا مضنم 4 هبمالسا كلام اهعایضو ام ارش

 تدواعم ماتعلاع رالاسیس هلمالسا دونج هرکص ندقدنلوا ماکصسا بونا وا نییعت
 لاوحا توردنوک زاهمان مش هفرط ره و رایدروس تعحامم هلوساتسا "هداب و

 ۰ رلیدلیا ماهفا یراثآ رفظ رابخاو مالعا یف
 1 هلا رمان اغ ود ترک و

 ال قیر راد ور نا زو هدنلاوحالا تع لاس و
 بولیراقیچ هباب رد ییاشاب ىلع نادوبق هلبا هغردق هراب یللا زو یکیا بولوا
 ندنشدلوا قوقو هدنلع اب رد كنادو ۵.)ایم وم یدشلردن وک هراغ شو ثالام

 یلاسها هدسلانق و برح روما یخد كناشاب وترپ نالوا هنمان رادرس رظف عطق
 هشرهغرد هراب زویجوا هدنسهلاقم یسهعلق هروم كنند كىدن و نیعلوا

 نادوبق بولوا عقاو مازمنا همالسا رکسع هدنراکدلیا ترشابم هلاتف بواک ت سار

 | ید راهغردق راس بولوا ددان بوسجاق اشاب وترپ رادرس و دیهش اشاب یلع
 رازج ندنراحا قحا یدفلب یرلناشنو مان بواب هایرد یژنک او ناشر
 . همالسالاراد بولو صالخ هلا نرافس هراب قرفزوتوا اشاب ىلع جاف یسیکب راک

 بولیوت مان ود یاخود نوغنیص هد رفس اغ ود نالوا رکد ردشلک بوقیچ
 ةننس هلآ یدصق قلا ماقتا ندند یودع هجرک . ردشلو رابتشا مانالانب
 نادوبقو هلا یمادقا اشا دع مظعاریزو بونل وا فرص تم یخ نوچ ا هينا

 تریغشیعو ترمشع یب شیق لوا لیا یمالک الام ماقها كناشاب یلع جاف دیدج

 زویکیا هدرلهناسرت نیکد هراثا هتسجخ راپ لوا بوناق هزودنوک ی ههک و بودا
 توق هند یادعا و رایدردنوک هاب رد بناح بوریدتا ان هغردق هراب للا

 رسم هلناتم نوجا ماقتا ذخاو هلباقم هلا نیرمماخ نیعالم نکل رایدنهوک

 هظ>الم یعفد ررض 4 هبهالسا كالاعو هظفاح شیزو ابرد قا توبلوا

۳۸ 



 | ( مع اهلعجام«الا ) وو تورم ناکلوا هد دید مالوا ندرانا نب هلبا امد :
 . || نوا سیربف ءازغ هلا وز مارخ ما هدننامز هیواعم . ریدروپ اعد ود

 یش دونح و هروصختم رک اسع نداد و هرف راب دلیا د نهاد نق سد رق بودا

 || زو زوقط كنەوب ترحگ رایدردنوک هح “هل بودا نییعتو قوس هروص |

 ۰ د نامز تازغ نسرق رسب ناتسروشک هاش نداتسرف ۳
 7 هب واعملوا ندهلج یدیشلوا مالسلاراد تونل وا جن ید د یکیار سدر# "هرب زج

 || یرانرق تداعس فب رش رازخ كناود هصن ندنبباتو هاڪ بوتلوا چ ةا

 || 6ها لوسر ) هدنسهاخ هنع هللا یضر ( مارفنا ما ) نوک رب یتح بولوا هدنا

 | قجهوا راد كردیا مست یدشمراو هریعا و باوخ لسو هیلع هللا یلص

 1 7 لاوس و د ردن م تلس زس هل وا ا ند عات تک هللا لورا مارخ ما

 . | تن مدروک هفئاط رب ندقما مارخ ما اب هکر ایدرویپ بأم توبن بانج كجا
 ۳ 1 للا لوسر اب مارح ما : دک هثمارک نشد بون هریک یک راهاشداب هرزوا

 یدلوا دیس بوشود نا نک ر دیک هسلرف توتیخ ندیک بودیک بون هرابک

 ترم هدک درک هنطبض نعد ةن هدوب (انع هل یحر)ردهدنآ یررونارپ رازم

 فرشا نالا ندرصم نیطالس هدنحرات نکس نوا ذوب اک رارکت كنه وم

 ۰ ردشلل من یر بورد وک رکسع

 رود نشد هلق رطر هن نکیا شفوا مالسلا را د هعفد یکیارب لصح

 یناشن رطاخ اعاد كمانا هاشداب ود دف را تربغ راغم یکی د رک هنفرصت

 | مالسا رکسع رادرم. ییاشاب قطصم هرق ندنرارا مزر یارزو ءان هنفیدلوا

 || هدموقرم هریزح هلبا اک رفظ شل ارا فصا رلد ر زو لوا هدنحرات زکس رگ

 | بوروق راز لاب بوشا ناهجو راپ وط بوک هعلق هنفارطا هرو نم علف بوک
 | یرلتلیا هنفارطا هعلق لوصو غاص لوق لوق یریکب راکب نالوا رومأم هلی و
 ءارط هرطو هدحابص ءارغ هرغنوکر ه بوردتا اعا كوو ر ددل هل |یرارکسع

 رک م یرلکدلبا راضحا ید یرازا دنا نفت یرصکی نیکد هحا ور

 د بوردغاب لک و دننام یی راقدنف كنفت هن رزوا نعثد نالوا هدنراند هعمل

 .هراعم وسن دره هکر دراشانا قییضت و :ریجلهلهجورب بویم راةیچشاب هنیکمخ زود
 |[ هلهجور هلغلوا نیتم هدایز یرراود هعلق نکل رایدزدنود هرادتع روم هکلب

 ۲ | توراب توریدزاق رال هدراود یاب قالوا حف حوف باوا بویلجا لدک
 ڪج = ۰
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 قلخ كولبو اشاب دجا رک ذلارام ندداشنا مراکم ءارزو نوح ا لاصباهلحم نانلوا

 بولریو یراهار حرخو بوتلوا نییعت مدا زون جاقرب ندنرابا ویو ندنرارابتخا
 قیض جازمو رابدلیا ناور ه هینیطنطسق هناطلسلاراد نانک لیلتو ریبکت

 تولز و تزاحا نوع االشق ه هروضتخرک اسع هداننالوا کر ونورا طا 8
 هللا یهانن تداعس هاکرد صاوخ د هاح ج هاش هرکص یدتغاط یبهماکنه
 تودنک هلا هبطد تک رج بقعرد هلا یهاکتسد تزع ناود ناکرا و نابعاو

 هد همو قرم *هدلب نوک یرل-قح هلوا لخاد هروب نم رهش رابدشرا هلوبناتسا
 بیز عاونا بولوا رایالا ہظع بودا لابقتسا ناکراو نایعاو الص و الع نانلوب

 ههرهاع یارس هرزوا بوغرم بولسا و رلیدلوا روس لخاد هللا رورسو

 نویامه سولج زس داسف لها ضعب ندرکسع رکم نکزرولوا هناور یرغوط
 داسفا و اوسغا یدابتعا رفظ دانجا ود ریدلوا كاجهبمر و یتیرابقرت و ماعنا

 ناوضرلاو ةرفغلا هيلع ناخ دن زاب ناطلتس موحرم ناک ا ت رکا

 یانبلا ساو نادبم لوا یسهشاط یرهکی نیک یر ۱ هنساصف ییماح

 رب بولا ههتروا یناوند ناکرا و ارزوو ناهج هانشداپ بوداشوق تاق شیکیا
 موجه هنرزوا ارزو هللا برضو برح تالاو رلیداموق هکعروب ورايا هوطخ
 برش هلبا یغادنوق كنغت هباشاپ وتر ین رزوو هباشاپ دم مظعا ریزو بودیآ
 تاذلاب هاصلام هاشداب رخا ریدریحاق هناکدرر قیر ره توردشریا

 تداعس سولخت مانا هرزوا دف نواف بر رگ 8

 کب ردققح و ررف خد یسیقرت كزکیراهفظو و ردایهم و رضاح سونام
 نیکلیا اشا بواق بیبطت هلا راتلاقسا عاونا و رارتا ههفاشلاب ويد ديا دا_ةعا
 لوا . رایدلوا هناوز هنفرط هنللسلاراو نانک اعد بودا دانا کک

 عیزو هدنرنب بولپ راقیچ نددرماع ٌهنازخ یرهیطع نوک یسترا كزوررزور |

 ندننیربش ملت كلاع یدنلوا مت و لاکا یرادام بولیریوجد یرلیقرت و ےیسقتو
 لاوحا وب هرکص ندنامز یراق دل واریکل دندعظعهننف یکی سه را هیوقو رک ه صح

 رلیدروک رثتباعر یسهلسج ضدابز ندنرللومآمو یداوا رسیم یروهظ.تالالم رپ

 طوبضم هدایز ندنکلوا یغبنیاکو طور هنب ر رپ تلخ رکسع رایدروس رافصو

  رلیدلبا تعانق هلبا یراهررقم فیاظوو تحازسا دهلی جوا یکیا یدلوا |



 - یدنفرعس ردیح اباب میشلا منمو  یدیا هنسک دباعدواد دم مش
 7 اقاتس قیا ےک مچ دمو ردا تبحاصم هلا یراصنا هللادبع

 رش 0 موا ردشعا فر 1 باتک ضعب كلام هفرصت تولوا ناسم نکیآ ٠

a۲2 ابا دبع ر 2 نمو روتاب رد س  

 نیتعزع نانع بولوا راوس ههامز دنعم ینوک یجچوا بولوا
 یرهیلح رایدلبف فربصتم نوجماتاقالم هلرا ترصن رک اسعو فطعنم

 ۳ ا یشوراص ولافص لارموق لنرغت یگ و ولیو

 هاشداب زارفارس ر را وزاب یوق بیمم یتئیه ولزوس نیما تنکل
 رد هنکوا تفص لوا شکناک داتسا هکد یدزمهکهت ةنسک یاب کودک

 د اا مسفاو كنضح لوا یتایا و كموسحرم كب ییع یدزم هکوچ
 وک 4 ودنک هلتکو ش * نارق بحاص ءزج هدا ر ( تس )

 یراهدازوش * بی یک ینرضخ ینیبج ٭ بیم a ىلع نبع ىشيقاب

 زانم عطق هرزوا یغیدنل وا رک د هدالاب هدعب ۰ ردییطصم ناطلسو دارم

 د دونحو راهظا یدودشم رخ هن وا نددارغلب داهمطاراد لردیا لحامم

 زو نالوا هدنویامه یودرا رایدتا زواج ندکسوا هعلفنالوا یدروم
 اف ندنلا راونکس قناع رفظ رکسع هلا ءارزو راس ارا فصا

 با یماث زردنا تدواعم هلوس اتم ةنطلسلارادو تعجا رم هیاتش» بناح
 زا ا وا درا لالخ . یا شعروتک هرم مات

 ) ها نیرف رفظ الو ید نیدهاح * هرهزو بولوا قیرط مه هلا رکسع نالک

 کیا و هدنسهتروا لوب نکیآ رارولوا هناور هنتس كنوا ندسولقش
 ساب متا بویک نب راهش مرخاب یارزو یک یړاکیلیا تاقالم هنابا ترصن
 ۱۳ ۱۱ 0 هللا سیو نزح بیسا بودا عابنا جد سان راس رایدریک

 دیهش ناقاخ لوا بولیشلپوس رفسزا تدوع روماو رکسع لاوحا هدلزنم لواو
 س



 هلا دیار وتوا لابن رفعح مس و ردروهشم واط شعا ا هلا ديقازونوا 1

 نانس عجشلا ینو  یدیا داشرا بحاص ردنکسا شا نمو  شیا راو |

 ناضمر ملا من ممه و یدتا تافو تولوا زواح هد هکم یاورش درج ےھارا 7

 هرطاوخ عال طا نادراک ىلع ےشلا فو شعا یحاص هرهاب تامارک اما 1

 مت سس 3 1

 هاف ش شعا بیط هلا ھه ا زو یونف دمع شعا رعاش دعاقتم

 بوزاب نام لآ راو شعا دعاقتم هلا هچ جا ىللا مس اق,منمو شدزاب هشاح

 هجرت یناکلخ نا 2رات لب درالا نیدلاربط مهمو ش شا تافو ندا ما

 یسراف ههاشداب یریشم جن نمو شما دعاقتم هلبا هچتا ناسکس شا

 سودر هدنعربصم ر و یی رات سولج هد هدنعرمصم ر بوزاب هدیصق

 هداز رام مهنن و ردشمزاب هیشاح هدب رجا شما رایج یتح رات یک
 اشا یلسء مداخ ززو ندارد ممنم و . ردشلوا ىضاق هح هسفد یکیا

 قشا مهن مو  ردشلوا یضاق ههنردا ررد ندا رد هلوک هلغلوا لوق

 هدازلیفارمسا مهنو . شعا دعاقتم هلبا هچا كيب هدیآ نکیا شلوا سردم مساق

 زو بولوا یضاق هلوبناتسا ردولزیربت ریما واحاص ممنمو . شعا هسک لماک

 یتفم هدهیسامایلغوا كح وک مهنمو . شهارهامهداشنا ردش)وادعاقت هلا هجقا

 تولوا یّصاق هصمو دما ردیلوق دیزیاب ناطلس كب دم الن منم و شما

 شا تلزع نکیا یسردمبیبط هدهنردا یلج وارسا م نمو . ردشیا تافو

 هدهفوصاا كجوک هلا هفولع هچئازوب عرکلادبع ےشلا ( هنامز ىف ماشلا )

 سدق یراخ ریما یلج دو میسر هنمو یدبا یتفمو یدبا ردا تعصت

 هلا یراح كم بم رد یرب شو یدا زیزع هلت اغ ردیسهفیلخ هرس

 داشرا لها ردنل هشتم هفیلخ یچیاح میس ممنمو . ردزیزع شلبا تبحاصم

 یتامارک بولوا ماما هدنع اح لس ناطلس ولردنوک مهنمو ىدا

 میش مو ینا د جا م نهو شعا سم هدیرببعت هعفاو یلیدرالا

 دش ر هفیلخ ىلا میشلا مه و ید هنسک داع ۷ ES ىلع هفیاخ

 یدبا ظعا وو ریسفت لعا نیدلا صم رڪ زف ےشلا مس و ان یدا نکلاس

 مهسم و ردشعا هجرت یسوماق رد زی یدنفا دجا ا مهنمو

 ۳ ییانانس ےشلا مع و TT 0 یدنفا بوقعل ےشلا

 ممنمو یدیا هنسک یحاص یوقت سیوا شا مهنمو یدیا زیزع ثالام



 : دهان اشا : میهاربا  یدتا او (ls ور - یدتا تافو ا
 بوقبح هلترازو ندمرح اشاب ردبح یدنلوالتق نکیا مظعا ریزو اشاپدجا یدتیا

  مظعاریزو(دو ناب زوم دیار خاوا) ۰یدناتافونکیایکب قاحتسهرکص
 | اشابیطصم ریزو اشاب داهرفریزو اشاب وترپ مظعاریزواشاپ دمشمظعا ربزو اشاب یلع
 ّ | (مامزىماملا زاشاب هلابنادوبفلیامور ناریمریم اشا نسح ریزو اشاب دجا ریزو

 || تبحاصم انابحا بولوا یسهجاوخ كن راتمضح هاشدابهجاوخ نیدلاربخ انالوم
 7 دشاوا فم دل "اد هننافو دا عروبحاص لاما ىلج ىلع یقوصیهنمو یدردنا

 م وللعم نالا لاا یدیاندالع عا یدنفا دجاهدازاشاب لاک لولا مهنمو

 هدننافو هداز اشاب لاک نکیا یسیضاق لوباتسا یلج یدعس یلوملا منو

 اتم نکیآ یتفم یرانفلانیدلایحم مهنمو . ردرهاظ ندننافیل ات یلاوحا شلوا

 ااا ید یردق یلولا مونع و شعابلاف یسهسوسوردشلوا

 ۲ . یرزجدج جیش لولا مم مو ىلا طاقت لاا هرکبج تولوا ی نکی
 لآ اف تولوا یرکسع یضاق یلیا مور هنن هدعب نکیا یتفم هداز

 هفیظو هچقا زوب شما ردنا ظعو هدهیفوصایا كچ وک ع رکلادبع میش شو

 . ربسقت دوعسلا یاب ریمشلا یلج هجاوخ مېنمو شعانودآم ید هیاوتف بولوا
 | یضاف یلوطانا هداز نیدلابطق مهمو  ردشلوا ین هح وا ات بوزاب فیرش

 افتم نکیا رکسعبضاق ريما لوم ءم مهنم و  ردشلوا دعاقت بولوا ی کف

 دعاتم ندنکلرکسعیضاق یلوطانا یدنفا نان ممنمو ردشعا تافو بولوا
 _ | یرکسعیضاف ییا مور یدفا ناتسوب مونمو . ردرو یسهیشاح هبیواضیب ریسفت
 | وطانا یدنفارفعج مینو ردشلوا دعاقت بولوا مصم"یضاق هرکص بولوا

 م ردشعا تافو ن کیا یی یدنفا دماج و ردشل وا دعامته تولوا

 زور مهنمو رددعاشم ندنکلرکسعضاق لوطا هداز یدنفا 2 رکل ادیع

 Ty رەشاواىركسيضات لوپا

 1 1 ر n موا اسر ردشملوا

 11 اتو ًادعاقتم بولوا یصاقهد هبساما د زاب یی و یدتا تافو

 ۳ : ودار 9 لد ممنمو زدشل وا توف دعا تمبول وایتفم نرد وکسایدنفا قحا ےھنمو

aa 



 ناهح "هدازرشو هناخ et تراعو مر و سا نوور یراق

 ناطلس هدازمش و فل رش عماح رب هرزوا همش فرشم هب هناح وات نون

 نوڪ ا ناطلس مرح یرابکصخ و تراعو با ریو هسردم و عماح نوعادج

 ةبعک و افشلاراد و تراعو هناخ عمو هس ردد و عماح هدیش رق یرازاب تروع

 هدمالسلاراد دادعد و تراعوددردم و ععاحرب هدف رش ماشو هسردم تردهدوهظ#م

 عماح هدنرز وا و ربععت ید راف رش فور ی N . رر صح مر 5۳ ماه و ظعا ماما

 میش ینابر فراعلا هدروب نم رهش لخادو راوتسا راصحر هنفارطا و تراعو ۰

 یوسف رارسا مرح هدهیوفو معرتو ربهعت ییرارونار رام یالیک رداقلادیع

 عماحرب واهرانم یکیا نوجا یراشرمش حور تكنراتزضح یور ندا لالج
 یا كکرابم "هرصص هدش رش سدقو فینم دحر هدانالوم رازم هنو فیطل

 یداروب نيچ ناخ كنراکنر هلا شون عاوناو نیز هلا یشاک ا ارس یشیطو
 یا رجا ندربهعذج هدایز ندزوب احاحو ان یرارک هنج قرف هدل وناتسا سشو

 هاسابحا لدمج و نوی وا لاثم جد هنرهش هرداو یدنلقءام

 اشاب یطصمو یدیارالکد یلاخندکعا لصاح هزا دنای رورسو هزات تابح هبارقف
 رج هد هجمکچ وی و ردشفلوا بیئرت راطابرو تراعو عماح رهدناو یسیرپوک
 یرازتخا دالب زخدو ردشلواعقاو هدناهلس ناطلس تنطاس لئارا یماعا هک .ظع

 3 e ج عقاو ee هدر E 9 ناطاس 0 ارم"

 راس ادعام ندرانو ردشلپاب هدنتفو یرتلود مایا یسهلج بولوا صوص

 ۰ یدنل و" او | هلا رادقم و نفل واز وام ندن یر و ریبعذ لر یرئانسح و تاریخ

 چ ارا لاع فصاو ارزو ناتساد

 ۵ بعد یدل وا ررعم ورک هلغل وا ر زو ه دن صضع راک دن وادخ مو رزق شاپ داهرف ۱

 تهاشداب نکیا هدازېش اشا مباق هج وق یدنل وا لتف هده ردا تولوا یکی هرد ۳

 یینابخ هدک دردن وک هرسصم اشا دجا یدل وا ر زو سواطادء) شعا ا دزد

 سرب ساب دیر توعیح ندقلیشاب هط وا اشا مهار ۱ یدنل وا لتق نیکعاروهظ 3

 راکد ندو هلترا زو اشا نایلس یدل وا لوزعاشاب ۳ هطزوک یدلوا مظعارزو

 بول وا هر اشا یطلاشاب نایلس یدتا تافو مدیا هدک دلردن و هدول ال وزعم

OAT aT 4 
 لاو و ۳ را و
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 ۳ ا ا E هلفنع هکلب بوبا رامتعاو تافتلا

 | یزودنک کریو بداو تیاعر هلوا شک هزک هریزج ینادوبق كاسراترضح
 ۱ ایاده ہلا صح یکیا رب بسنلا لوهح یک زس بوی ختم لابقتسا تاذلاب

 .یرنایصع یدلوا مولعم یرللاح یدعا رلهیلیا لاسرا ربقح یش رادتمرب هنمان

 هل وامه باکر هرزوا لیصفت هدقدلراو ه هاطلسلا راد یلاعت هللا ءاشذا شما ررقم

 راعشیب رکسع القسم نوجا یریضسل و چ لند ر زج هدرام لوا بودبا ضرع
 ربخو یدردنود ورک بوبعا لوبق ییایاده نالک وید ردقتح یرلک هفرط و هلا

 | هدعرکتوحظعت هاشاب نادوبق مقا ولا ف بوبا رچ٣ ن راشابناج قحمل وا لصا و: راکب

 بم و فح هبابنی را رکت بود ملا لا نی رطاخ بورا ورم هلج ردزمشعاروصق

 1 نوا ید هدزقاس یک كیدن و هدمانا لوا توداود رللادنص و رلشاق بودا دل رادن

 | هلاراشم هلا هرواشم بواک هرب رب یسهلج  یدبا ردا مکح یکب كدنو یکیا

 | ناه ندنسادا سوپ تد مسارم بولک هنسهدشاب كناشاپ نادوبق

 1 | ید نامر زه اشداب ولتداعس بودا ناک هرانو اشاب هلاس ییاباحت

 ۱ || فرط یسهعلق زفاس زسەدیک هلوبناتسا زکەلج زس هکرد هنرزوا كنو

 ۱ | دبضو ذخا یراروک ذم بويا وس قتراو بوربو ینباوج هنل وا طبض ندتنطلس
 1 طبض هعلق بوردنوک رکسع هبافکر ادتمو راکب جاقر لاحا ین هنطبض هعلق بودی

 لخاد هشاما زفاس بوقلاق هلا نوا یاعود نوت ځد یراودنک قخحلوا
 بونلق نییعن ظفحسم و رادزدو بولک هری مامت هریزجو هعلف رایدلوا

 ۱ الجا هناتسکنرف بولپرب و ناما هن رلکب هرکص ندکلروک یمزاو و تام راسو

 ۱ زو زوعط یربضسو چ لرو نم هریزج یدنلوا اشاهدنرب وارب یسابامرو

 عم لصاو را تع رخو بولک هعوقو هدنرخاوا كنسهنس جوا شع

 مارح همالسلاراد فرط یهاشنپش ناوبا یارا دنسم نیدلوا یهاشداب نوبامه

 ۱ .كارعش یدلوا بیصن هناخ میلسدهع همانرفظ هجاب.دو دیدج ع کٹ نوب بودا
 ٩۷۳ هنس نادوبق یدلا یزفاسندننهد ندا ردشید جرات نف یرب

 ۱ ۰ ردلکد ۾ خراب ےک لاحرهم

 4 ناهج ءاشدان نآ تاذدسحو تاریخ رک ذ دل

 ت ارادو فدرش عماح ول هرانم ترد یراهدروس ان هدهبنبطنطسف هیڅ الوا

 رياك دلاوو هناخانو تمعنرپ تراعو هلاخ اعم و افشلارادو هسردم تردو
 تست

1 

۱ 
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 یراترضح هاشداب ولتداعس هدکدلیا مالعا هلا لاو رع رازه ینلاوحا ہن وزا ||

 هارت یریرح سابل بودبا باذتجا ندنابپم هیلکلاپ هدنرارع رخاوا یک

 بویموفنر ندر هاج لوباتسارهش یتح یدیاراشعالر ییاوهنو حالص ناو |"
 یدآ لا قفل و بارش هرطقر نوح ا نامرد هلحا تونلوا عفد نیمار ||

3 

 ناخ نایلس ناطاس ناکم تنج هاشداب موحرم ۰ هیلع هللا ةجر /رلیدرریدتا |

 مور هدنخ رات زوتط شّقلا زوب زوةط ( مور ردهوهف تک روهظ ) ( زن )
 ید اشو راستعا ماوعلا نيبو راسا هک دتک بودا روهظ هدم وسر تح :

 ۰ رد ردن سی٣ نوناقروفغمو موح ص ۱

 تعاطا اتروص هر زج *یلاها هددراو هنسهطا زفاس هكدا شلروم هدلت هیو

E O ENN IR E 1و فر  

O 7 WE ( 
INNS 

ِ 1 ۸۰ ۲ 

 1 هداعسلاراد و تور دہکص هرخاف ملخ هب راع وا ناشلوا رکد تو وا نوا

 توعد یب یثاب میک> وید « یدلوا بیصن كم ینوب نب یلاصت هلل دملا ید

 نوجح حرفم رب بوریدک ود بوب وق ها نواه یروب نم سالا بودا

 راجخ ( مظن ) ردشطوس هد رال لوا یاب ز تاب و ریکاب عبط شوخرب ندارعش

 * یه هنامز یه یز هوې ربسآ هادلرف # یدوحو قو هتک ماح یه

 ماعطو لکا ندرافرظ یییجو یروفغف بوریدلاق ییناوا شوکو نوا لج
 دن رلاه اتم نا یرهکی یدنا ردا مارحو لالح قرف هلهحو رهو

 قلوالئان هنس هر قلیشابهطوا بوروسنیرطلوب یرانانل و درج بو ربو لوب

 ٭ زقاس ع ببس نایرد ۶
 هدنراةدروب مرخ رفظرفس مزع ردیرتالا لیاج رفس رخا وا هکیرفس راونکس
 ةيفخ هبودنک و یدا شمیچ هاب رد ها ههړدکج هراب شع اشاب هلا نادوبق

 یراتوادع همالسا لها اماد هصعساضتنم یراهءند توادع نکل را ردهرزوا

 موباهه مولعم یراق دلاقیلاخ ندتنایخ هعراکدروشود تصرف ردررقم هدنرن ورد

 هکمروتک هلا ییهریزج نوسلوا هسیا رولوا هلقبرط هنره یدعا ردشلوا
 شرابس ود نسهلوا هرزوا مادتاو یعس هدناب قفلوا ضبقو ذخا یماکحو ماما
 رو ۵ دنهل اقم هلزفاس فد رش نامرف تچ و٥ زا ید هلا یوم ق ا شوا

 ناذنفرط یرکب راس نامه .دنکیدنا لور ها نواه یان رد
 رلصا هدک دلردن وک هلنا یر ول شاد والد چاق 1 تونلوا راشضحا رامي یاباده

ar 



 ۳ رز تل رک نبرد کتسار ریخت نگر او هرب هدنرارپ رازابو ا
  فیرمث مکح دکؤم هباشاب نتسح الال ندماشخا تالا هنگ" لوا تباع 3

 1 .نوک شبو/لیداللو هلوبناتما بوریدلاج نیسیروو/بودبا نیبعت شواچ هننسوا
 ۱ روک جاق رب یدلروس هجوت هنفرط ةهنطلسلاراد نوک یحتلا تولوا قاروت وا

 و زم هنس و هب هبلق ندناو بوایراو ه هیفوص هی را تونلک | هددارغلب
 یراکدتبا لوزن هلتثودو لوخد هبهنردا هيڅ هدنطساوا كنسهرخالا یداجج
 الع هدقدرا وهلوبناتسا یراشقن ترففم شعنكن زاغناخنایلسناطلس موج
 و ءطعا زعا رارکت بودا لابقتسا هلا مارک او زازعا ٌهلج ماتم 2ماشمو
 -هآ بولف نزا یدنفا دوعسلاوباانالوم مانالا یتغم مالسالا میش الضفلا

 نی رارطاخ ماحا رورس مابا یراق داوا ےہ متو هدوسا هدننلادع هیاس لوس اتسا

 ال وا هدنرق رک ما توشود هنکوا كنهزانج هلا ننا و ها بولک

 E . یداک یراربخ یمیدنل وا ن هد دنرارونارب رانه

 ۱ + ناهج راب رهش قالخا ر د دلم

 دج ناطلس قلا هاشداب ولتداعس موح رم ۱ روا او صعب .
 ودنک را یدا ش هل اسرا دن وژاپ تعلذ توقا رب ی هاش ہک هنراترضح

 رب ک هماج :دنو ا قارس تودنا اضتقا ماج نوک رب بودا لافشا

 دن رلکز ان ند نیراکل.وک كرابمو بوراتیچ نرلپاوتا هةداوا یرش رش دارم

 فد رشت هماج نورد بو وق یدننوزاب روک ذم هنرزواكن رلکلموک بودیاحارخا
 ر ندمارتسحالا یوذ مادخ نانلوانیبعت هکمرشوید نیراشرش باوا هدنراق دروس
 دشوزاب هدکدکلاس بولا ندنرزوا یراباولا نیرلکلموک هرزوا هلجګ راکت. دخ

 هدایح راکشدخ هلغلوا هراب جاق رپ بوشود هنبرزوا یرا رم م كلاکماج دومعم
 مالح هلشرط رپ بودبا مالعا هنداخا هداعسلاراد یلاح عقاو بولوا سونام
 ۲ | ردشاوا مام نوک و هلرع ةناع [رهاط هللا یش تی یذ هلی و ردلکد نک

 ۱ ۱م لسع یرترضح هاشداب ولتداعس نامز دعب بویلیا فسأت هالغوا ود
 ۱۳ ۱ لک ماتحالایوذ مادخ توق هرمشط هرکصندکدننا لیکن
 نو روک ناشي رب تیاغ هدک دتا رظن هنرزوب كن كنرااغا هداعسلاراد رک و

 ید ۲ وات ,دوخاب یدلا یهعلق ر نشد هدورشط هبخو زس نیک مغ

 ىساغا هداع دلا راد هدنرفدروب لاؤس بود ردراو یش د زکیدسنا عافسا ثلا ١

open 



 لد هفاطن نودرک قو هلا لیل و ےس ٩ تب ویتشود کا ا ٠

 ناطلس ترصح تور دلاق نسوتروا كنه ع هدق دسراقاب هو امه قاتوا/را.دلک |

 هتسامد هن رتشیا كنابد امن ف مع هیات یک یتیدل وآ ناباع توات كیا ناچلس 1

 ترحو سد د و رلیدل وا نابرکح هلا شزوس رامتخا فو نارحو ٤

 هسر ول وا رهاظ هعمار هن بودبا عولطیرواخسعث ندنتسواحرب هاک ن کیا را رظتنمهلبا

 رازه 2 ادتفا تداعس و راق و نودر 1و اش تفاح و هاح ج هاشداب ترضح

 یعلس ٌةقوح هایسو هماح سلطا یکشم ا ا اہل هلا ۷ سس و باج ۱

usند را رش ا 9 نرالا ككرابم  

 لوت/مدنرلذدروی هجوت هنو اه قاتوا بور و مالس هقلخ ٌهماع رادقعلاع هاشداب

 زعرلتاعر هرزوا عدق نوناقو تداع مزب بودباهلغلغ هلبا توص عفر یسهشاط

 راسو كمظعاربزوهلبایریبعت ردشیالصا هنو یداشلیوسزء راقراو ششخم بول وا

 هاه زس رکج زس یتجز هرکص زکدلیا هلو نوا بوشرقیح هنرزوا كنارزو

 بوتا/یلیخ بوبد زراشیا ران زب هزس نوکر مگجهدیک هلوبناتسا یدعا كوروک

 بوی ریو دوجو ههرغیاب هنوک وب یراترضح هاشداب /لیدایا هرفیاب رفاوو رایدنوط

 كبلروفنهو موح رم نا لوا نامه یدریو ییورو ورايا یک ردیک هشیوآ یساباب
 دا ززو بولیروک كرادت هنتسصملاسرا هلو اتسا لابهاو رخ تاب یو

 مظعا ربزو هدعب یدنلق هناوراعم هلبایرلیف وص یدنفاهداز نیدلارون خیس و اشا

 هرر نوحا سولح تین تنطلس ناکراو تلود نایعا بود هلت ناوید

 یدنشو ترک یاس دا لوق هدنا رهش اما راب دنا سو تسد .بولک

 او ریو مر و درا ریا نکا یر اک ی
Fx”ودراح هدرهشوک ضعبو راد وص دغاکو د رارول وا ثعابو ببس 4 وشا و  

 س دس

  هنرقوتلوق مظعا ردص نامه یداوا یلوتسم تربح هدابز هراودنک بولک شاب
 ۱ بوروطهاشداب واتداعسهننیم بناح بوک هتماما یدنفا هللاءاطع هجاوخبورک

 ۱ ارتش هرکصندقدنل وا ات و امد و ادا یهزانج ةولص بوروتک ربکت ود هتل



 أ
1 

۱ 

 | جت ید لوا رشا جد هکو ین یموهفم كه رڪ بودا رضاح یک کد ۱

 نواه قاتوا افا نانس یثاب یو هدانا و شررو باوج ود زلرودوجو

 ۳ د هدنرراموب رار دلي وس/هاوخان و هاوخ ور ردراشاک هدیشبا كمالک ودنک |

 هكدلبا یژمگیدلب ز : هکر یدید بودا مظعا رزو قح وا * یم» هک وا

 و لوا كالا باطخ هراهاشدا /هیلیا مادا ینکیدتسیا هک زاح |

 1 | كا ردغلوا ,i ا قو جاشحا رم و ا كلشیدنا
 / | كڕزو بورغاچ ییاشاب نیسح الال و شد ردکعا و ره < اه یدارم

 ۱ هدنرتدروپ ردن كاوج كنس بودا ناب جد اک ایربیدت نالوا هدنسهرک دن

 3 E ا ر یدا رارداق 4 كل ةباحو تورو هدلوناتسا

 ۱۱ ۱۱ اصم نیو شید كمروب لت هریبدنو یدیا رک رلهسروک

 اهاروصت نحو نکیارصح+ هدحاوثراو RAE كلم بویملوا E N رو

 بودا ماقهاو تقد هرزوا قباس بولسا هدنهاکشدپ یسهبت راکنخ تولک هلا

 - روخ ربع بولیقرظن ندنراهاکر ارق هکلم ها دلخ ناخ میاس ناطاس هدنغیدر وت
 ٠ هلا ماشتحا مجا م رح مرح مادخ یدروب نامرفیتسفلرمضاح تا هباغا ورسخ

 ۱ ییرافدلوا نک بوریک هنویاه یا واهلا راځو و تمظعو تباه تولوا راوی
 ید مالعا هبقعا ررزو بوشبرا بولک هرکس رولا لع یثابیفان زا

 ۰ ریشم رزو هکر ایدنا بودا رظن هکب نودیرف بناک یرلترضح اشک لکشم یاب
 ۳ | لنام ۱م نرخ هاشدا ها شرع للوخا قلغتم هکلم زوما

 ۳ ۰ تا هسیا زمهاشدان . رونلوب لفافات, لالتخا هماظن تولوا

  نودرف ید هدزاب ود هرو رارخ لاعت هللا هله نوسلیا ارادم ها الال

 .تنطلسرپمس هک هزاب نیسهرک ذنهلوا هلرابم یرلکدریک هنوبامه قاتواهله یدت اكن

 ت رلکح هلی دردن ران نوت /زف والت یراتداع ئم دق كنس هشاطلوق بوایروق هدنادیم

 بود مل هد نو کج تنادن و ردک رب هدننفاع نوسلر و اوج هسا هن واد

 د زوم ود ناکرا لج نوکلوا بولاق نده ورم یەترا ریدغط

 بو او رللاقشب هنتبسوا یرلکرو بوراقبج نیراجوغروص رلکیو رقالوص
 راس ابل غام 9 دارغلب لاها هدنرفدلوا هح وتم هدارفلب هلا ناو دایرفو ها

 و



۱ 

 مظعارزو راکرخا رایدد ما لوا ك هرز ا یلوا ردا ا
 راشادل و راشادنرف تودا تاطخ و یرات م صح اشا رګ مر 0 رادرس و

 هل لیلمتو دنحوت ییهاشداب مالساقللخ هم وب مم هروب كمروط ز اس زه رو نون

 مالسا راد ینتالو سورکنا بودا رلازغ واکدوب مهیا عرکتو ےظعت نوچ

 هدزیشاب ینیدسج هکر دیمو ضوع یدلسب هلا ناسحا تت یزمهلجو یالیا
 ردزمهاشداب الاح هکیراترضح ناخ ےس ناطلس یلغوا ًاصوصخ لهیروتک

 هللا هجر هاشداپ یزاغ موحرم ردرظتن» هزس هددارفلب هکر دنوک یدب نوا لماک
 زکیرطاخ روسنلوا ارجا ماقلاب ردشلبا تیصو یزکیرابقرو ششم هل
 مهدیکح بولکج زر رانوساوا لوغشم هنوالت راظفاح نامه كتوط شوخ

 /هناشلا E نارف و نامرد ه درد یدرو هلکعد ردلکد و قحهروط

 ارا و ارزو یدنلک هنسارصم مرس بي رق هحابص بود لمدک كردبا ناما

 نزام حایص هلنعاج فرط فرط تلود نارا ا و ناو د باب را و

 نارق هلا زاوا دنلب راظفاح هصناب هرع یدنلوا رزابن هتزع هاکرد بودا ادا

 بانج نادراک ر زو نوک کودک و مان هک وزم قرهوقوا ناشلایظع ۱

 هک و یموپشم یدردنوک ه رک دب حورمشمو لصفم هن رلترضح هاتف ای هاشداب

 قاتوا هدزیعبدراو هف رط) وا هلا یسەزانح كہل روفعم و موح مه نچمزلا ها ءاشنا

 سولح هلا لابما و تداعس راز نول روق لرش ا هدنک وا قاطن نودرک |

 زو هتنطاس رب رس هاب هلو ولو زکیرااوق فارشاو نارعا بوروب نواه
 هرزوا یتوناق زکماظء دادسحا و ابا ندهدقتام لاح رم یمهفناط لوقو بوروس

 ردراهررقم تداع هدن راس ام كَعْشا ندزکیراب ررد مالک كرام ینیرابقرت و ششخ

 هدنسا یسەشاط یر سوصالالع رونا كيد ردلوش نود

 نا لا بوریدلاق نرالا یراشواچ هکر دوب یرلنوناق یمد و ردررقم هللا لاحر
 هو دعاو د نیمآ یتوق تویلیا اید هن راشادل و نک ندقاح وا و هن راهاشداب

 یتصصم تیزعت بونلت یزام هزانج هدغب ردهدنوب ځد تکربو رخو رد را ق

 تئطلس تينت تلود ناکرا بولوا هدورحما ناو د نوک یسربا بوایروک مامت

 | هدنکیدلیا ضرعود هلبری و رلتءلخ بوروس رزوب رارکت هتزع رب مس نوجا
 هللا ءاطع هحاوح ات ال وم مدد هرکص ند هعلاطم هدک دشش هن رارظن لرام ارگ ثپ

 قوا هنس هلل و بوردنوک هرک دن هلوتم وش هز مظعارزو توبتسا ی یدنفا

 تیم



 | زور بوردنوک هفرش ماکحا هنرایکبراکب یلوطاناویلبامور بوریو نی رهفولع
 | هیلرپ و تزاجا هرکسع بونلوا ماقا هبهظفاح یرارب نانلوا حف هشیدمک مساق
 مالسا تابا من تابار هرزوا عدق نوناق نوک یصتلاو یداروب هببثت هدایز ويد

 | بویر یا ره لمتمو نرم تا نایعاو تل ود ناکرا بولیجا

 نب راریفنو انروصو هراقنو لبط بوالشقلا راے واچ بولا راقالوص یتفارطا
 / كنچوک نچوک/بولاص راهلزئز هن ودرکو هلولو هقافا مودق یادص بوربدلاح

 | بولیک ندهظع رج یهدنتسوا هواص رېن نالیاب امدقم هدقانوق یه 2
 || نابام هانایح سابا هاک یتیم لراکدنوادسخ موحم هدرالوب ردت تحاص رز

 ا مرغ ولسا كجا ضرعروما ضعت یسودنکو یدناردا
 | نوزوا لصالا یوهنسو دعاقتم ندنرانالغوا هطوا صاخ هدناوررب یدیاردیک

 | جازم هتسخ ولیغراص ینیو و یللاقص هصموک یلنورب ناغوط یلزوب قرا یلیوب
 ۱۳ بو هک هدراسو نیم كنهروصتم ركام هتسک مان انا نسخ
 | هدندلاق لزم ترد هدارفلب لصاسلاو رونروک رود ندلقع لقنو هکاما
 | كراکدنوادخ هکرایدروب هببلتبودتسا رظفاح اقر یرترضح تداعم بحاص

 | هاشداب ولتداعس زک هسلیا هللارکد هاک و ناشلا یظع نآرق توالتهاک هاب یسه رع

 دک ردعالاصا هباغانانس یثاب جوبق نب كلامروط نامه یداردبا ظح هدایز
 مالک ظفاح رفن یتلا بولوا حوک هدقدلاق تعا ترد هحایص بوبد زلوا عنام

 یدبآ لحم یرانک نامروا رب هلبا هصک هعیالشاب الا رکذ هدنناح یکیا كنه رع

 ىدا شمالاق E E ولاقتا كموح رم هج و یدشود ا تباف ۱

 ۱ هک لوا /یدبا روتسم نوڪ زکس قرق مام لد هل وب یتیم كل روفغمو

 یتاتنا ی و|(كهان ند هاشداب هدنزع ر رس ورتدلب زکس قرف قحا وا راکشا |

 | هاففو هلاوءا هلبا تام شزوس بولیق رثأت هتنورد كسکره یترسحو
 اگیدراو ملوش رایدشلغا هلام بوتو مامو سأی و ریدلیآ زانا

 زا ردقو نسک ره بود نام هاشداب یاه ناعلس ناطاس یاه لیدر توی رو

 | * ناه ۱ ام یکم ( مظن ) رایدلوا تقاطو با هکر ایدلغا

 حو یتشک * هرزوا ناوارف كشا هب رع * ناور یشاب یزوک یدلوا كن هلج
 تتر یدلا رابتخا * نامح هاش لوا بولب ربا ند م هرزوا نافوط یدا

 هدنراکدلیارامظا یتیم بواک هرب رب مارکیالع و ماظع ءارزو هرکو ب ( ژن ناور
U1 
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Aزی ید اه و  

 مدقم ندهلجهدءب ۰ ردلوقنم هرزو ته نداغاورسخروخاریم رو نم یراکدلیا
 شتاب وليا تاقالم تولک یراتضح نایاب هام رهم ندهمرکمو ر طعم نیطالس ۱

 ناطلس بور دچا یبهماع ٌهننزخو ربیدلفاب بوناب نامزرب هلبا ترسحو تقرف

 ءالضفل لضفا و نیرصتلا ءالعلا معاو رایدلا ضرف نوتلا كم یللا ندرترضح
0 

 هظفاحو یراترضح یدنفا دوعسلا وا انالوم مانالا یتفم مالسالا میش نیعروتلا || "

 هداز یضاقیمیضاق لوساتسا انالوم اعلا لعاو اشاپ ردنکسا نالوا روم ام هله

 نوګا تنطلس تین هاونع تلدعم ناود نیسردمو ن دعاقت» ءالعو یدنفادجا

 راه رت هرزوا نایناقم مة نوناقو رلیدروس رازو هریصم ماع ریس. هاب بواک
 ادا ندهع یلاعت هللا یر ( یراصنا بواوا ) ترضح لوا بوق هتنرابز

 هدنرب ره بوراو هش راهب رت یلاعت هللا ممجر یراماظع دادجا ندنآ بودا

 دناکسح یءدن اوج فارطاو رایدروب ناسحا و قدصت هجا كی رزوتوا

 ندنلاسرا ماقرا ترسم نایسحا هللا مالعا سهدژم رنوام سولح

 ۱۳۳۹ لات یو و نم

 | رکسع نامه نوک یجندرد بونلکا نوک ج وا قحا هدلوبناتسا هرکص
 | هدنحا نوک شب نوا لاستسا هحور بولوا هحوتم هشناقالم نابزاغ روصنم
 ۱ ۵ دذ اھ م سم یارڪص رانا هوارد قو و ورايا نددارغلب یدلراو هدا رغلب

 روقلایلبع رايدر دلی هندناح ےظعار زو نراموسر تداعس مودق هرا ومل عاق

 ۱ ردا هک رایدانا صرع توزاب تاوخ هلا ردد نسح ارا REE E یاشاب

 مهاشداب اما یدک ناح هزمعس> هدم یلاعت

 زکماظع دادجا یسهشاط لوق لاح رم هسیا روللوا تاقالم ههروصتم

 هن رخ یرادقم تیافک هيا هدنو ردک رک رلهسهتسا نراماعنا هرزوا ی وناق

 را رغم هبلروک بسانم كق بوت ود هب توک هلا نیند یدما کک
 ٣ ردمطعا داوس دارغلب رېش یدعا ردبرف ید اتش مس ومو رایت

 ماککسا ییهرو ربع جد هلراوتکسدعلف هلیروب شياسا هدنا هداعم بولیراو
 ندنوک چو نامه بوليرو هفولع یلاعت هللا ءاشنا یدلریدشلفا همامتا هرزوا

 هديا هد هما ربب توتلک هدارغلب را تولقلاق ناول هلغغل وا لات ضرع ود

 هنلوف وبق ینوک یجچ وا ءلرخالا عیر مظعارب زو هدناح ور یداروم رازق

 ۱ رولیروس زو هبرلعارب رس یاب ندنوک جاقرب توللوآ هبیلت ی وات ۳ هرکص

 ا مارا اقا و ت



 ا لاس ll ززا ا هتبها هتسها و دنناح دک ۳

 1 وک یا الوقمب نس بودا نامر و هاغا ورسخ یراروخارم هسا یراترطح

 رودان ود روصف ی هلبا ییابع یلوحاو منخر حص مو بورد شان هبوپقیهدنک و ا
 لک ود ود علو مضاحهدنا ی یس نس هبلکت بوە بج بوترو !ییدیشانیرهوجو ۱

 8 !الح تحاصمو یدنفا هللا ءاطع ات الومواشاب نیسح الال نالوا هک رانا و رايدر ود

 || نوآ كاوالا عير رهث هدنتقو قلشوف هلا قلخ وبق ًاموسع یرااغا اس و كب
 ااو لوز هلا لابفا و تداعس تولک .دسهلک-ارادکسا یوک هذشود یحدرد

 ۱۳ ۰ روس زو راب ناک اخ انا مواد ینا یحناتسوب هدنرقدروب
 3 رد ی فرق هک دغلق نالوا هدرص نام هک ردکح تورد هفیاقبوریک

 ولج هنجما رهش بولبنا رایوط ځد ندهرماع هنا وطو بوتا نیرابوط نالوا
 | * دکن هدکعا یمهلوا و ا میلس رود رب رب رابدانم توشود یربخ نواهه | ۱
۱ 

 | هنسهلکسا كشوک ىنا شعانود ها تالا ننمو عصر كهانبللع هاشداب ندورب ۱

 ۱ اکسا تولوا رهاظ ندهشوک ره یرابجکب یعاتسو هدک دتا قعتان بواک

 | یرما كيک هارو لک زدن | هلو هن و هکر لیدت | بوشیرغاح تا هم

 ی ىب افا ورسخ روخا ريم هدک دید زسیمرولب جن ردر هنو زکیدلک لیا ۱ ۱

 ۱ ۰ هچرکا ردیساوامورقم كنب راۃرضح ناخ نایلسناطلسنب ناخیلس ناطلس
 | ما كنا عیروخاریم كهاشداب ولتداعس هدن اما زس راراکتهدیخ و رد

 | هتشا نشیداوا جن  رایدید یدلوا هن یساباب هجنریو ینباوج مالکه برافبرش
 ود زمرولا رخ زکسرولب هروص بوراو رویلک یسودنک هدشاق هلا زک انا
 ۱ ۱۱ یمادص اوتر وك ئاق نکیا هدنساتنا هشقانمو هلداحم زار 1
 ۳ هدقدشان بوک هلا قباق هرصقلا /راشعا LER تولوا مولعم هیضق | |

 اف بوکج تآ 2 مد e ر ۹

 9 داکلو ۱ رد هاشداب : شید ردع ۲۳

 ]| ردشالوا لصاح هدمرح زاب یو یدک و کوب مهاشدا شعد نسرونلوا

 ودور لو نس نوجنا مرطاخ م ll لو نوسلاق لکو دک دید
 قجهرار هلا تآ بوشود هنرلکوا بواد ردکمهاشداب نامرف هعدیا باطخ

 بوروس نی زوب هذتسوکنزوا بوشلو رطاح یمافا یارس هدنرافدراو هلع



 N ی ی سی

 لب رافلیا بیر هنالسص تفو هکیدبا هعج نوک یحندب كوالا می و هام
 هللا صیف و قوص وم هلا حالصو دهز هدش رق همهامیارس ب ولک هد هات وک

 نکردک هنتمدخ تباطخ ییطخ كنعماح یکی راصح فورع هلک هد هبقف

 مالس بولک هلتداعس هعروط همالنس توروک ییز ضخ هدازبش

 نماباب هلروفغم و مو حرم یدنفا بیطخ هک رولوا وب یراباوج هدنراکدرپ و

 ی

 هد هغد رش ةيطخ یدلک یرخ یدل وا لصاو هاجر ے>حر تجر راکدن وادخ

 جد روک ذم تیطخ راشهروم | نس ەر دلم ےن سم تعاج تویلیا اد هزغات زر

 نودبویعا رارف هدو کوک لوا و راسا امد توروس زو هب وامه تاکر

 هبن شود یجدرد نوا كرو نم هام بوئوط نیرالوب لوبناتس-ا بوقلاق هدنفصذ
 لور هن وک یضاق هدنسهلاقم لوس اتسا هدنساش رادکسا رحهلالع قوت:

 یرلبرقم كرل ودنک هیاشاب ردنکسا نالوا رومأم هنتمدخ هظفاح هدنرقدروب

 ندنرفرط ودنک هلوا زاج ندن كما هز كد هلو بعت بوردنوک یشواج یل
 شواح لع ییاوج راد یتکح ثعاب و قلعو بلس هللا روهظ راو رح ر

 روضح» لبخ رو م یاشاب هدک دلی وس توشلو هب اشا ردا بوک هلوس سا 1 9

 هلو ردقوب زمه ک او رخ ندهیضقو راردبا تکرح هل و نون بولوا
 بولک ید شواچ ىلع هلوا شمروک ريخ راودنک هکیدروک رح ےک ندکعا

 ع رد#لبأر فرطل وا زملک مر هکر اشهروب هدک درب و یربخ و هنن را انک اخ ۱

 هلا هنرقو نوسروک ندزوک هلتفدو رظن ییوتکم ناک هبودنک ندنبناج مالسا

 تراثا هلا تاکو زومر رشلوا مش رخت رخ هوت و ارز و
 ربوتکم جد هباغا دوادیشا یعاتسو و نوجا نزول نرو

 هدکدردنوک رخ رارکت ود نوسلیا قسطن یموهغ. لدغاک نلک کا ردشک

 هلا یساغا همام یارس لصاما «دوتکم ناک هبیثاب یحناتسو لالا تقبقح

 بودبا هریک اب و كاب یی هرهاع یارسسهتوط قالوق زوک هباح هتوا/بولوا هبنتم ||
 هبلک یعلاتروا تودیعاط هره عب هرسنط هلا یا یر اب نوک لواو

 یدخعاک نوعصمو ماست هدک دلک یحاص تولوا هرزوا هاشا و ترص و تویلیا

 هلا رلیجباق ندرحه» هدقدلرامولعم مومفم بویقوا شعبا شازای ودرس دنا میت
 | كنیرترضح ناطلس هام رهم نالوا هانیلاع هاشداب زیحد بودات ود یباق صاخ ۱

۳۷ 



 زوا تسارحو r ا هعقو و ارا تباصا یاشاب دمع اتمه یی
 ا یتافو كنامج را مثو هنلاحو یرکا كناشن :تثج مرحب نال هکیدنوط

 نالوا ضح رون روفنمو موحرم هصفلا ۰ رایدمهلوا فقاو هتمابق ناپوق
 .هرکصندنیفکتو لسغ بولیروکیروما مزال هننفد یه رپ لک فیطل لکیهویلد

 ۳ رس E یدلن وق تناما هدننلا تخم

  بودیا اضتفا ماراو ثکم نوک چوا قرق مامت هجا و تیام بولیروک یزاولو

 دج كراکدنوادخ موحرم و یدنلوا هجوت هدارغلب نوک یعدرد قرف

 هدناور تخت هنب بوریدراص هرلععْم شل هدولا هلبا ربنعو كسم ینیرلکرابم
 :نامز دعب بولی دتا نفد ةيفخ هدنسهلباقم راوتکس یتالضف راس یدلروتک

 ۳ ry رابکو راغص لصاطاو یدنلوا نامرف یسلپاب هر هنرزوا

 1 ۱ : + ید رار واننا هتک بوقاب هماظتاو ماظنو و بواص

 1 كیررضح تاحرد یلاع راکدنوادخ اشاب دم اشک لکشم رزو هکرونل وا تیاور

 ۲ هب نودیرف یهقتسم رارسا بناکو یمدق راد زار نامه تعاس یراکدتبآ تافو
 | بوتکم هللا ىلع نوجا امنا هننناج ناخ میلس ناطلس هدازهش نالواتلم ثراو
 3 ورم هک شواح نسح تلخ رص و تعز ر بودا نامرف دن کوا شنا

 ]| هدازهش هلکنا یبوتکم نالیزای یدیا رومأم هکقک هی بمشلا بلح هلبا مق
 | ود ردتسوا تلو هیهاتوک هک صوصخاب نسهدا لاسرا هنروضح لابقا اب

 ۲ | ماکت مامت نة لق یرلترضح هانیلاع ولتداعسو یدیا شلق شراپس مک

 | یدبا شعد نسهریو نیربخ تمالسو تیفاعو رازعروب تکرح,هجتدعاب هرزوا
 هکیدلیا راغلیا هلهح ور شواج نسح روب نم هلا را عش تقادص همان لوا هک تو

 یوزراراکماک هدازمشهکر کم یدلوالضاو هدنوک ی نزکس ه هيهات وک ندراوتکس

 ۱۱ ب ندفرطو نامه نکا رداراذکو تشک ارطا لوا بود اراکشودیص
 ردرابوتکم كن رازضح مظعاردص بوشیرا بوراو هدننامز قاشوف باتش

 هعلق چ بویلبا میلست زن اقا وق وغم توتکم بود م دلک هلا مت رخ

 ۷ یدلوا نامرف رظتنم بور و نرخ تمالسو تص كش راترضح هاشداب و

 ۱۳۱ تو ات تتراوو تصلاوخ داري نوتکم هکنویج
 | مولعم هسیا هل موهشو بوبوفوا بوچا ییوتکم هدقدلوپ لوصو هشب رافیرش
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 یلاع رایرهش لوا یدیا شلوب توق یرافعضو فیعض یراتوق بودیا لیصحت |
 تسد هدابعلا بر هاکرد نوا یداشک 2 دلدامج لها داقتعا كابو دارت

 دایرفود * راصح وب نوسذاب هد وا تراب هکر هق شنا ( عرصم )*توجا یزاب

 بول وا نیرف هتاحا فده اعد ماس نیکعا تاحاح ضرع و تاحانم هبا یراز

 هلج بوشود شنا هشزحم توراب هدراصح نورد راهقلا تاللا هللا دمکح

 رار هک اخ بویلاق رقم و نکسم هن رساخ نیعالمورتسک اخ بوناب یراودو رد

 رکسع ندفرط ره هدکدزسوک یتتروص مادبنا هلهجو و ماقلاب هعلف یداوا

 هللا نهزصن ) ندنلف بیرال مهلحو بیع فتاه بولووف هنسورجا مالسا

 ناروالد بویلموک موک موک ناعنآ خرچو نامزو نیمز هلیسهزاوا ( بیرق حقو
 رات شنا ریشم نومردتخا زوک. ناه هراس اخ ند رد

 لصالا و رادروشود ههابس لاخ نعد كي هت هددحا و نا ریدروش وا

 تولوا ادب راهتشد ند زد راو خزود نعشد بولک هرس ید هعلق 2ا

 یالا یو یغا یس ادتا یدنلق دجاس و عماوج یداعم و سلامت

 ندنناح اشاب ور یا ززو هدصف نج یدلرو هک رد سا

 راصح نالو رابتشا هلکعد یسدعلق هلوک بوک رقالوا ها رارزا ر کک
 ریدلیا مالعا یتغیدلوا هیاشع كلاع ةميعص بونلا هلیشرط هرو راوتسا

 هراهعلق رو نه بواکە لا ید هروهشم دعلقر روک ذم هللاا هعف و و هدقلارا وو

 «یدنلوا نیست ناظفاحم هانکرادقمو رایرغت یک ون بولو ا
 هک رارسا متاکر زو رییدتو نارفغلاو ةجرا هيلع ناخنایلس ناطلس تافو ف

 4 یناغع كنروا تر ینا ناخ ےس ناطلس سولجو اشاب دمحم چ

 وڳ شدلاو یاحم نواب یودرا رد دل

 دادتشامدبمد یراند فعض و دایدزا هک دنک رم هدنرترضح راقویلام رابرهش

 یکیاندنهف كرا وتکسهعلق رایدمهانروق نرلنایحناس رک ندلجا کب تبقاعبولو

 هدتعاس یجزوقط یسک هینش یعجکیایم رکی كنیرفص هروب نه هنس مدقم نوک

 1 مظن )لیدروب لاقت ا هرورس یارس ندرورشراد و لاثتما هن نما یعجرا ءادن

 یاشامتیدمو نزوک * ق هئوات دن یدک د # یتوتخرهدنرب ولر بو و

 هن رتافو ( نایلسناطاسقحهاردیهش )"ندنامز یاغوغ یدلیق تغارف # ندناهج
 ردعلا لیلح لک وو اشک ی رزو اما ) ةعساوةجر ه.لع هللا دجر ( ردح رات 1 تو



 | شلروی نامرف یصف كنسهعلق هلوکح بونلوا نییعت اشاپ وترپ رادرس
 | ىدا ترسم رخ تبیرق هن كرو نم هسعلق لوا ید رانا ۍدا

 | وک یجندرد كني هص هرو نم هنس بودا ماع او تریغ مالا ی نیکلک

 ۱ 3 ,u هدربهر رفظ رفس لوا  رایدنا رضس یتشورا و یجنکیا هکیدیا
 1 تویلوا را ردق هرذ ندردءو رج هدراوتکس راصح هکردل وقنم ندرارادتخا

 ۳ | ۱ ظع ولوا هدنسوراشیط رک هدنسورحا رک

 . قعسو كنراراو دو یدنابارت 1 بوق م اکیا لبا رلتح هدنران ام

 ۱ 10 ناب ندرزوا بول وا تو ضصترع تیرف هعارذ یا نوا هلا یعارد ان

 | بولموک هشراوید بويعا را یراهاد بوطو یدبا نک كعرو هرع یکیا

 1 | بولیراوهنتا راودندفات ووص نالواهدنسهروحو ناکما هغجا هنخر یدارولاق

 ناریمربم و ارآ تباصا ءارزو نفمالوا نامرد هکعا رب
 | بوسلک رب رب ارماو

 u یأر هدنرکدنا هرواشم هصساوعف نیرش صن (مالا یف مهرواشو )

 | هوک لاثم وشرات ههعلق و رهروس قاربط هکیدلریو رارق هنیرزوا كنوب یرارادم

 | رانا هراصح نورد بوروف رپ وط هدنسالاب ب ویلیا دنلب هوکشرپ و
 ۱ رزوا بوغرم بولسا وب راهناق هنر یر یروعف لدا نالوا روصح و

 1 ماقا هرما وب هکیدنل وا ادب و هیات N ٌدماع تولی روک لوقعم

 | هلو هن بویمریو هنت نادنچ ترشابم هراک هنوکو ب نکلو راهدیا مادقاویعسو
 | ندناتسلکنج ونامروا یسهشاطرکسع هنسهمیرابناوج كنهعلقهکیدلرویب نامرف

 ۱ ردرږ رو بوروسینابتفن هنس هعبرابناوج كن هعلقبوسک نودوانایاب ییودحب
 یک كنهعلق هدقدلشاب هغلوا هتسوم هناا راولع هتسها هتسها بور و شنا

 رابتخا ی هل نیعالم رفن چاق رب توسذم هودنک ند ی قحرز نالوا هدنمان

 هترزوآ مالسا رکسع بول وا یرا مولوا كرهید واهواه ندنرب كنسوبق راصح

 . || هدنلا یربحز نوتنا ولراص دنسسهنیسو یسهقباش هفیطق ینام هدنشاب یدالوه

 ۲ شب هنسەنيس ندنالا یرهکی هع دبا رومظ كاب یب ندوشراق یرابشنا غبت رب

 || کودشودو یدلوا نوکنرس بویمنارود الصا نوعلم بونقوط قدنف رب مهرد
 ] ۳ اما ٍ ِ یدلوا tt لا اف ید یر ا یزراداق ی 1
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 حرش لباق هکردرلشلوا نادنخو مرخو ناداشو رورسم هبنرمرب بودا نابزدرو ||

 قارتوا نوکجاق رب یرلترضح قافا هاشداب هددارغلب رارلک یارعصو ردلکد ناییو

 اشک للام رک اسعنالوا هدنتلايا تحت اشایدجبا ولدجا لزق لعفلاب بوروم نامرف
 نافتسا نالوا یلارف لدراو هلبا هوکشرپ هورک اشا نایلس یسیکب راکب نام رفوهلبا

 هب یهاشداب تاعفتلا یر ره تولوا قالم هب ورقم تداعس نوام یودرا هدو و ۱

 هدننرق كسواو روبع ندر وک نالیروق هننرزوا هوص ره هدعب رایدشود رهظم
 روص جد ندرمبح نانلوا ان هن رزوا نا ررعظع دز هک یوص هوارد

 ثنمارطامرحم ترد شع زو زوقط قرەنلوا لزانم عطق و لحا رم یط بونلوا

 هلءاحنا ترصن مالسا رک اسع وع مالعا رفط راکدنوادخ یورک یک ۶ |ا
 هجبج وم ناشیلاع نامرفو یدلروپ لوزن لاطایفو لوصو هراوتککس هعل
 ثلا رب زو نوک وا نامه بولی روق هدلحم بسانم ر قاطن نودرک قاتا

 . | هدنلوق غاص لرورم ةعلق اشاب دوم لاز یسیکبرلکب یلوطاناو اشاب داهرف

 . اشاب دجا یسعف یسکی رلکب یلیا مور یردار ودنک اشا نطصم ساخ ززو و

 ا کب هیشاط رفد رس دل کت یامدقو 0 نبع هلوف لوص هلا

 هدب رغ بناح و رايدر ڪڪ هنیام كفرط یکیا و اف ها ىلع نالوا یرلاغا هلا

 لیدع یو لی هدکک زد هعلق و هدعالل وقف بوط اص وصخ لداب رد ریلد ريم

 هلقلرادمان و رارب کتب حوصن یکب هغزو و كب یبع یکب یعاس لیا هجوق

 رتدل وا ر وام ه هظفاحم ندنسافف كد راسزنم ی روكي یدنا شمربو رامنشا

 تودبا هرصاح ی هعلق ندهعیرا بنا وج لاثم ابرد رکسع هرزوا لاونم و هلا ف

 لبا مور ینوکح یجتلا مرکب كروب نم هام  رلیدلشاپ هککود توک اتوک
 نراتشورا و هراسک اح نعش د هاوخانو هاوخ یرازاس هدرعو ییادفو یرازاب رم
 ( هعطق )۳ رلبدلبا هتشپ یتیرادشالو هتشک ییعند نیش هزو یتلا بوریدقارب
 شاب ولناق نوسلغا * و رداطع ندحاتف هکلب * و رد ادا هن نا

 / كالاراد ادعام ندنو ( شن )و ردارجام "هرات لیخ # نکند بوک و د

 تتنرکولب یهفولعو یرهکب كن یا اشا ور یانرزو هلال ۲
 یللغوا یلارف لدراو نایجامعب نالک ندنفرط ناخ راتأت بولشوق یراسبو نبع

 اصوصخ ناوارف هورک نانلوا نیبعت هتمدخ ندنتمس نادغب و قالفا و نافتسا

 هیلایموم هلبا اشک ملقا رک اسع یهدنساول رز اشاپ نطصم یسکیرلکب راوشمط |
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 ر 3 داز یضاق انالوم یسضاق لوباتسا ةي و یدردنوک هحراو هتسوق هنردا

 ۱ 2 ودرا قحا مرح یاشاب دمع مظعا ردص ردشعتانب رادقمر جد یدنفا دجا

 ۱ أ ندنویامه یودرا هحل و ولل و مهلالجا یلاعت هللا مادا ارزو راس توئوق تیرق

 یدنفا قابلادبع ندنامز یاغاب ونارود یارعش یدلروب نامرف قلثوق كردیعبزارب

 چاق رب ندنرادبا مظن راب ررد راعشا یرلکدلیوس قلعتم هربهر رفظ رفس و

 1 .* یارود ناطلس لوا هدنلصو ۳ ۳ 7 یاو دارا دلع و ین
 3 ا و ربس مد یدلوا رام *# یتاطاس زورو اک ردنوک م کیدتنا اشام

 خب لام * یالوح هدلاع هصرع نوتا كمزع دنع 3 ادن وادخ

 رخ كنابح ٭ ینامارخ ینامارخ ءل بن هلىداب نوسنلاص # ندنرمصنو متفمج داسا

 5 || × یناقكنمشد یتیمز یور نوسلیا ناتسلک * كریشمش با نوسروتک نک اشاخو
 | هثلداع ناطلس نابجدنوادخ * یراب نوسلقاص نداطخ یاب یا ردلوا نماد
 ۱ -# نوا قرهنلوایط لحامو لزانم بولقلاق ندروب رم لربم ( ژن )؟ییایاس
 ۲ تب هراترمضح قاط نودرک هاشداب هدنسارحص هیلبلا نع تیج هتردا یم هدنوک

 ید ملام بولیجوک ځد ندنا یدنلوا قارتوا نوک حوا بولیروق یهاکنوراب
 بواد هه رع هاک و هدناور تح هاک ییاطلس تاذ هجانم فعض نیغلوا

 ۱ 8 مظعاردص یدنا راردنک كلردا فیطلت یا ا ریتم هلا رادد ضرع

 دول وا هرزو كرادنو رییدت مادم بوبا ماراو رارق اک هک هرم ره اشاب

 || تهدید هام ىدا دیقم هلا كټ زود نب زالو هبرع بوالقو نرل رم ال رتمورلیا

 | تخ ناو "هدازهش هدقدلنوق هنرف یرازاب راتات هبصف وک یحجچوا نوا

 ۱ ۱  كناح دارم ناطلس یسهدازهش كن راترمضح ناخلس ال وا تو جات راوارسو

 3 نراهفرش بدناکم راقالوا و دیدلک هاب د یدنعتداعس دنزرفرب هدزغاصس ایسنغم

 هدهاشداپ ولتداعس انجو اکربت كفیرمش مسا بوریو نرراربخ یناکدزم بوروتک
 2 ید كنو ردشلک هلوا دج یلغوا دارم زعاظع دادجا هدنرلکدلپا اجر
 ۱۳ مانبولیرا وه هیلفندناوردعوجمندناقتیراقدروب ود نوبیلوا
 نیکتس دارفلب یارعص لازم لرم هدعبیدنل وا تماقا نوکرب بولبنوق ه هیفوص

 3 شنا افصمو الح یک نامشاع لد اوه نوک لوا هدنرافدروم لوز هداشنیتمودایا

 |[ رهغاتوا رهوخو بوک راق ایزو تفرز یراترضح ارا كلام راکدنوادخ
 ۳ i لود یاد ابارو اباعر نانلو سضاح هدیالا تاذلاب هلتک وشو تمظع ونقاط

۳ ai وین 
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 هدنوک هکلب توب نساراو رایدروق بولسا دچر بوطهراب ا

 هدماقهاو مادقا مایا هحهن ر مال سا تازغ هدرمالاسفن رایدروا هناد نیس هکب

 امرس نامزو اتشمسوم ردنوهرم هنتفو شيا ره هکنوچ . ردراشلیا رودقم لذب
 ربدقت یاضتفا مکح نیکرو هشاضم هرخذ تلق جد هرکسع نکمربا بولک

 هلوبناتسا هصتنییو رایدتا تعارف ندهعلق "هرصاحهلبایتافتا كن هلج رییغتلا منت

 بحاص یکیا لوا هکر دنلاح هکز واو تمکح بجع رلیدتک بولیکج یرغوط
 تلودرد هلا قلراسمرش رازه بول وا بسهنفالتا نافدو نیازخ هو تداعس

 كناشاب هود و زوطو a هاکو رایدلحوص ینیر ر هاک هدک دلک هراددم

 ۰. رایدلبق هنا لاح یک و

 ٭ وا تافو ةمدقمو رادنامج هاش رخا یازغ لف

 تاحوتف نالوا هدنررع رخاواكنز راغ ناخ ناعلس ناطلس نایثا دلخ ناکم تنح

 بی رق ه هبمرتسا تالام دودح راوتکس ٌهعلق هکر دهدنناب ینافو لروفغم موحرمو

 راعشیب ترافو بنو راکشا هاکب و هاک یداسفو هنتف هدبلاوحلوا یسلاها بولوا

 ازغ راکدنوادخ رلنالوا یرابدوراد تازغ و یرام یلاع ةاضقكفارطا لوانیکا
 كاافلرابم لاوشجوا شت زوز وقط هدنرافدلبق مالعاو ضرع هن راترضح رادرک

 یارزو ًاصوصخ تنطاس نابعا و تلود ناکرا هلجینوک هبنشحم+ یحنزوقط
 یزبره بولوا رضاح هلبا رام رفظ رکاسع ماقم هردس "هدس مارک ءالگوماظع

 هاشدابهاک ان نکیاهرزوا راطتاهنسمبچ ندورجما كهاشداب ولتداعسو رارقهدنرارب

 هللا راسابل یتا ندنورقم تزع نویامه باب یک باتلاع باتفا یراتضح هانیلاع

 هدراکب ولقلح هک یرقاطن نودرک قانوا بوشود هنکوا ًاموع هجندیا عولط

 مضاوت هنیراسب و نیم نوک یرلقدقرچ ندرهش رایدروی لوزا هدنا یدبا شاروف
 زوسوه رک رامتخای قلخ ب ودا هاغودحیب ناسحاو هب اهن مالس هادک یاب هرزوآ

 مالسالا ناطاس رصنا مهللا ) بوریدلاق لا هزاس هراجو زاب یب هاکرد هللا زادک

 هایلع یالعا ینیرلاعد ( نیدلارمصتنمرصناو نیدلالذخ نم ذخاو نیلسلادباو
 دوعسلاوبا انالوم نیرعتلا ءالعلا اعا مان الایتفمو مالسالا یدا راشمراقبح

 تداعس تاکر هدنک وا یارس ناب راک ناخدج ناطلس جاوا یراترضح یدنفا

 راکب یلوطانا اشاسو رايدلبا تقرافم هدنرق یعماح اشاب ىلع بوشان هناسقلا

 تم

 بواب هدلحم وا یدیا شلاق هتشهظفاحم لوساتسا اشاب ردنکسا نالوا یسپکب



 2 رک ود 1 e یروعشو فوقو ندهلج هلهجورهو كلشيا
 | بوچا نایداب نویامه یاعود هعبجوم ناشیلاع نامرف لصالا و یدبا شفلق

 | لخاد ههرو رم * هریزج هلا راکزور هدعاسمو لزان هننامل هینولوا هدنوک چاق رب

 | همزنس هن زغا نایل نیدعثربا بولک اشاب هجدوخروطزونه هدنراقدل وا لصاوو
 | ملط كرندیا دصق هب هعلقو ینابمکن كنسهعلق هطلام هک نیتم ٌقنالپ رپ مان

 . رایدروک یلوا ینلراص اکا هصلک اشاب هجدوغروسط روم یدبا ییاشف شتآ
 .ندنوک یجدب بویلغاب هککود توک انوک بوروف راسم هنهاکشیپ روفلایلعو
 هن همژنس ب واک هتبح هی ی ردح هراب يوا نوا اشاب هجدوغروط هرکص

 | هنسهعلق هطلام لصا ردن یسهدناف كفيدنلا همتنس بولوا ماتم تیاف هن راقدشناب

 | نت یراب ردنکم هجن یطبض همزنس ریکیمنلا ودنک كن هطلام یدا لرک قلراص

 | یزکیدهدیا فرص ههطلامتمه زکیدکهلاجمتساهکنوچ یکی هات دن
 | یتکجدمرو هصجتن كنراریبدن وب كن و یدلقای یدنایرفاو بوکچ فسأت وید
 ناسا یت رب بودیا مان مادقا و تأرج یسودنک تبقاع/یدلی نیقیلالع
 | تاذلاب بویلرپا ندناب كرلپوط بوریدروق راپوط ندلح نابسج یسهللودو
 . هدک دلک ہ ربحت کیس و نیتمراصح لوا هدنجما كنوک زکسیدب بوروط هنرزوا

 . یعالمنالوا روصح بول وب وق هنجما ( هلال ) نیدحومهورکو نیلسم تازغنامه
 | رایدتنا رابشنا ریشعت ٌدمعط یرارف خزود نعشد یرادقم كب نوا ندنبمماخو

 ۴ یس نوګا شیورو هبهعلق رادمان یاشاب هجدوغروط هدنساننا رازوراک و اما |

 .هنسه مز ادمش بونقوط یسیدن برس بوط هودنک هلااضق نکیا هرزواسشوکو

 روم ةعلف یدلوپ تیام یسناکدنز مایا بولیناصهجه هدنییاموب یدلوا قم
 ۲۳ اوج ر) ردشتردوک هسلبارط یشعن بونلیق ی زامن هرکص ندنهف
 كتا شا هجدوغروط ندورجما ردهطلام هکر اصح لصا راسک اخ نعشد هکنابسق

 . رکلنشوید مع ه ورکندعُ بودانوط نیرلوراب و جرب كنهصلق رایدتشیا ینتافو
 | هزکفرصت هضبفو سیم هزس ىف موبلادعب هک ك اص ینمب رایدتا راقلنامداشو

 نکلو یدنلوا مق هلا موجه یعسوب همزنس هجرکا رلیدید هلواروصتم كمربک
 3 هناد هنگ همزنس ًاصوصخ یدنلو هدنسهب ر تداهش یژک | لرکسع نالک دصلق

 . || لالتخا هغلاتروا یتافو كناشاب هجدوغروط هدهبراح نیح و یناعیاض كنورابو
 | ههطلام راصح ها لاحهن هلبا لالم وب بوریو لالکو لسک هنیزرابم "ممزو
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 (یرالا را هلع یراصاا باوا واز صف نوک هر ندسهر
 هک لوس اتسا اح و ردشمبج لرد رب بور هاست هبر بک

  توقس ندنامت یراوا ولنیشنپشو یرارصق نالوا هدنررانک ردزاغو هطلغ
 هک ی نرو یارسو ردشاروفقحا نانلو هرزوآ ماکهسا هدانز هکرکم ردشهروتوک ||

 ةبصقو ردشلوا یراص نوالا رغم ارد یرا دم هتفهر رداع ولیدنقا تاق ا

 تقاط هن روژ ناک هرزوا تدشو نل ڻپظع لیسو هلآ راو رب روڪ ۳:

 یهلا "هرهاق توطس هنوکوب لصاخاو ردنشعا هجوت هبارخ بویمهروتک |
 هدلوب بول ناربح و هتسبمد نایلاعو لا ندنروهظ یهانت ان ریغ تمکخو |
 زو تقشمو بعت رازه و تنحم عاونا بونلوا ارادن راک نوا رایت 9 |

 تح( ریبکلا ىلعلا هلل کیلا ) ردشلوب اهر لا باذسء ولرد تب بوت

 لوا ردراشمروشود 2 رات یظفا ) ادخ بنج نه دراو « هيف ةو و ۱

 ینعرص # حوت نافوط هن تدوع یدلیا ( عرصم ) ید یر كنسارعش نامز

 هدانعم نالوا غیاب و ج اب رک ا و هداشناو رعش هک اقح شعا دصق هغلابم ابلاغ

 یکیارب هاخاتسک راریدردحوریادغ همشالب زوس ابوح ودم هسلوا هغلابم قوچ
 * یناراب هلندش بوریدغان هنینز یور تالف ( مظن )۷ یداک م زال یدارپا تی

 یربعت هکوص یدنوط هلئوش یناهح * یناع یارد رب هکناص راب دک ود ندا وه

 یاراب تدش ولکدو * ینافوط حوت زلوا وص قدراب رب هدشاب كنا # نکع لکد

 ۸ یتایرک می كشا یدنا شوج كل رلقشاع رکب ه دک پی یعشروک

 وک هطاام یازغ لاجا گو دم

 زو زوم نیفلوا ریکروشک رابرهش ربعضلا فام ور ندیلبخ هطلام هریزج ریست

 یڑهم ردار كناشاب یس ولد جا لزف ندارزو هدنرخاوا كشابعش شک

 تودنا رادرب نامرف اک نیاشا هلان نادوقو رادرس هارد یا

 یدلروب لاسرا هنصف هطلام هلبا هدردشابو هنوامو هتیلاقو هغردق هراب زویحوا

 هرابک ندیک هرصم هدنزو ابرد نصح راصح یرلکدید هطاام هک ندبس لوا

 تواقشعمج كنبرادنول ج تواقش 4 رفاو یدنرد كنابرد بولوا نرق ترضم

 ریذپلد كرادت قلعتم هریضست عتفو رییدت یأر الاو یدیا شفای یودیا یدنویپ

 شیارب جراخ ندننآر كنا بونلراعصا هاشاب هجد وغ روط یسیکبرکب برغ سما رط
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 3  تاناویحیغیدلو هدرارب یتددارعوا بواک مظع لسرررو ناسف ندحو نانوط ۱

 ۳ ۱ | بول ووق هنسهچغاب ىلج ردنکسا هصید یاه بوک ود هارد تورو یاب

 ٭ ےظع لیس روهظ نایب رد
 | هدلئاوا كنب رفص شخ زوي زوسفط كلس و هيلع هللا یص هوب ترجمه جرات
 راک ولهقلح هلبا راکش و دیص یا شامت یوزرا یراترضح راق و یلاع رابرهش
 ا هداسوج هاکا یدیا راشمروپ تکرح هنیراباخ
 . | فارطا بولوا لوح هرخا ل کش هب ولع مارجا راکلف عاضوا و لدبم
 ۱ ردنکسا عفاو هدا رد بل نغلق هدهاشم ناراب تمالع هدفانک ا و

 ۱۳۳ از لو توش هلا تاشو تعري هنسدچماپ لج
 "مردان هعفد ترد شع هرزوا تباپم تویلباق تلظ یلاع تعاس لوا

 نوک رب بویلموک موک موک نادرک نودرک ندقر و دعر یادص ب ونا
 ندندهرد واهقلح رهظلا ةولص دعبو یدغاب نایاب یب ناراب هلتدش لم کر

 3  ییراترضح اراتالامهاشداب تح یدزابهقس ندنساسا ویدل وطهلاوص یحاكارس

 ۱ | هلی یمرافیچ ههرداصم بولا هنسهقر تکی اناوت زبروکرب ندنرانالغوا چی
 تورو هتلزع كاخ یزاب یور تلازم یلاع راکدنوادخ یدلیا صالخ
 | ماعنا هنیتهسم ندنرهیلع فرط هرکص ندساقب شلانو سایسورکش تادمب»

 | لوا هصقلا .ردشهریدک راناپ رف بونلوا لذ ناوارف لام نوا ناسحا و

 اا هان یی ناک هنروغا یعظع لس لرو ناغاب لاثم ابرد لاصتالا ىلع دهک

 زونه بوق هنک وا هلا لاشاخو راخ هلو بورود ندنکو ک اتم تحرد

 | بولا وص ینامج قعالو لوب راوص ناک بوباقیط ینیرازوک كرارک نالیاب
 هلا ادص بیې بویلروک نامه هدنچلا تولاق ندلمحن ردنا زار: رو رم
 ا ندنرنوک تمابق اب را ا قرار یا تور رفت
 1 یر وطهن رزوا لوبناتسارلوص نالوا ولع دهن یار رازکو یدلیا روهظ تلاح

 | بوش یتسوراب لراصح یهدننبام یسوبق بوط هلبا یسوبق هنردا وو
 هلبا كاخ و ناربوو بارخ یغلاتروا لوا هحراو هنناتسوب هغنال ات ند هچعاب یکی

 الهو قرغ سوفن هبابنی یربغ ندنفیدلاق رثا ندروصقو هينا بودا ناسکی

 نافوط رنلو تان و صالخ ندیاهک ان یالب و یناهنآ یاضف وب بولوا
 ید یکولب ر و ردراشماعا هدهاشم نافوط هلو د_کاک هنا و ندحو
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 كسرولوا نس * ن مراکهک و راع و لد اش * یو و

 هدالاب كناکدازهش مور نابجلیا امد مد ) رند )“یسر تسد ادخ راب یارکا

 ید ۳۳ ترفغم دایحا اما مزال نامرف بج وم 4 هرزوا ییدل وا موقع ۱ 5 9

 لخاد هساوس بوروتک همور تبالو لیحتلا يلع بودا لیمح هرانا ور تا

 بولک رشواح هلا فرش طح ندنفرط تاج هی اتا هدل وز نبح هرو نم رهشو

 یراربخیرلکدت | نفد هدساوسح راخ نیغالروبنامرف یشوانفد هدل رتمیعیدنل وب

 بساط دایقنا دل ودع راک دن وادخ هدک دشربا هن راترصح هان نامح هاشداب

 بانج و هنسح ٌهکس كي زو هرک جوا ًاتافثلاو ًاناسحا بودا دنسب هدایز یهاش

 راس قرافت و فو رابعلا لماکد وشن یرا دم كم زو جد ندایماک را میلس

 ۱110 ندا دا

 ههاش بورتوک هن وزق یلاوما نازخ لوا اغا دو رڪڪذلا قاس ندندناح

 هاو ( ناسحالا ةع ناسنالا ) جد هاش هدکدتا ماست و لاصبا

 مع الوا تروک كرا ها ف نوڪا نوسلو ماککسا تیصولخ هدنراناس

 فراعم تک هذ ر هل | یرلظخ داتسا و فل رش فحاصم ددع جاقرب یدلح

 روم یاولرم ردشلنا تبدوبع ضرع توردنوک رادغات وا تعف یذ و

 دهان وک هنانج نا مملس هدازېش هدرلاننآیعیدل وب لوصو هیرا رهش روضح

 یدا فرصت هنغاص» رهش قا هک ناخ دارم یرادنجرا دنزرف و یغاص»

 داش هن هدناهج لقاع ( تب  یدلروب تیانعو هیجوت یتا اسینغم
 سمالارخا ( ژن ال رکچ ملارد عالوا داش هشيم لهاح * رکج من ه رول وا

Eهدک دلکینامزو ردوم هدلازا لزا هنا راک ناخ ےس تفالخ ماتعو طا  

 رتشنک دما ان ندنابج هلا هیعاد و درا ناطلس یر ا

 ديما ان ندناپج یدتک تبقاع/* دیزیاپ ناطلس هرابعب گچ فیح (تس)

 هعطق رب هلوک وب بسانم هح و یسیرب ندنسارعش كرود لوا مکت ( رن )

 میسفن یتوبات هلتخت * لزا ماسق مویف رداق مکسح هکنوچ ( هعطق )ا ردشمد

 هعبطاا مرک هاشرب یخ * دیزاب یدش هنولات هت کروک تخ #* ریدتا

 رپ ۰ ریدتا لسن
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TT  ف حکایت 
 || تعیبط موحرم "هدازبش هکر دروک ذم هدهاوفاو روطسم هدراهعوجم ضعب

 . | بحاصم مد هچن هبودنکح مجع یزیربت رب نیغلوا مولعمو روهشم هلا هبرعش
 هدک دتسا تزاحا ندهدازمش نوګا تعزع همجګ رابد نوکر بونلو مدمهو

 بوزاب نیش رش لزغ رب هنوک وب هللا یطخ تسد هک ردیا ساقلا و اجر
 || هل وش كنهاشداب مور هک ات هرسوکحح هماحعا یافرظ هدقدراو هنتنالو

 ۳ هداگ هاش ید دیش دنا ناعلس هد ردراو یلغوا دوجو لباقرب

 5 ین لزغ یسرافرب شعا روهظ ندنعبط هداز زونه هنوڪ ضازعا

 || ناخرب هدنفیدلوا لصاو هدرربت مج رر و هنلا كمجع بودا ریرحت ريظن

 ۳ ۱ زءوق هسیک یربغ ندربنس هدا لوا ردص وصخ هرابنس راربدیرع طابر ردراو
 5 | كنهدازهش هدنسارا یبابسا ردا تافو نیدمک نوک چاق رب هدقدنوق بوراو هدنا

 . ]| هبسامعط هاش ات هدنوزق بولوا مولعم کودبا یطخ كیک و بونلو یلزغ

 | هکناما یب لوا نامز دعب راتوط نان هدنسودنک بوریک ندزوک هاش راروتلیا
 E بوزسوک ءافج یدوبعم لزغ هدنکو دروشود هندیق نادنزو دن یناخ دریا

 و و هک ردو لدب یب لزغ لوا رونلوا تیاور وید ردشعا قاناسر رازا عاونا

 | * ارام دوشیم سیم یرادنابج جات رک | ( مظن ) یدسلک مزال یداریا هدلحم

 3 .* مرادر غب برضب نتزا بسامعطرس # ارانید یور ماشکرب ینامرہق غیهک

 E ٭ یتایلس نیاب یراب دهد مح رکا * اراراخ دنقرس مرا شیخ مکح دز

 || * وش دخ باحصا لاوراب راچ بح * اراقنع فاقزا مروآ نامرش نجو سناب
 | نیعمرک مادخ یهاشیا تسه مدیما * اراربتنآ نکدوخ ناحر یضفار یا اب

 3 ج درد هک ردلوقنم ( ژن ) اراربغ یور اشک یریکناهج ریشعشب ٭ دشاب
 ]| دعب یلاق7ا صالخ ندهطرو و بواوا ديما ان ندودنک دزراپ ناطلس

 نکیآ هدسبح ًامالعا یتنامرح سأیو الب هدقدلق هدهاشم/نیتیلا سع/نیکو دیا

 9 ۰ ردشهد ید لزغ رب هلو

 3 € لالمرپ دب زباب ناطلس لاح بسح لزخ #4 رب
 || بدو هدلدردق هرذ یدلاق * ی هللما لوط بودا عياض یندب
 . || تاب همعم یتف یدلوا رونقوط * كنل نم مدع ملقا هر ناب راک * یسوه

 | بارخ هتشا بویکما * هلبا ربص ناور غم یا لکوق ییارطضا *۰یسرج
ww r 



 لاو هن وزق ز5 هناا رورم او هار ذلاقباس امدعب ی
 * كناطاس نب رلهمان رایدنوص (مظن ) .رایدلوا لخاد ههاش ناودو |
 هرزوا شاب یدیوا ٭ مم طب بودا هدنمازحا × كنار نامرف ی رایدریو |

 زکرھ هندر یدلاق * ناهج ناطعلس نوح یدتا ما هلو # محک هاش یدوق ۱ 1

 # نسل یا ضف عسر یدلپا * نیه هنالوسر یدنا تفک و دهع ٭ ناکما 1

 زوقط هل ابو ( ژن ) نارس خرسوغ هدنربح یدااق # ناوریدلوا هنلارنم یربره ||

 یغیدلوالاچ هنیسو كانخز رلناربت هکی نوک یمتش+نوا كنءهرحم زوقط شقلا زوب |
 نایجروف ومور نایچلباو تیعجهدیهاشغاب نوجا ناکدازهش هکیدبا هدنماباوهتفه || ۲

 هاش هدقدل وا رزق یلکش تفایض هدنرلاون مغودرد هلبا ماحدزا موه ناه

 اغا یلع بودا راضحا هن روضح یرلیچلیاو رارقرب هدنتخ بوک رادرک دب

 هدقدروص وید نیسیمرولی هحنروک یناخ دیزراب نیفلوا بونم هناخ میلس

 هنو مدیا شمروک هلناعفد یترضح لوا نکیا یور هداس هچرک یدتا
 هدیدع هکر دوب رهاظ مدیا شمروس رزوب هنیابک اخ بوسلو هدنتمدخ رانامز
 اوج مولف لاردا ناف .تاذ لب زورا مثچ و مرولی مسروک

 | شید ی نوجما تناها بولي تین نبع یتصرفو تورم لوا نامه هج رو |
 لار 7 ناخ د زاب یدروکح یلوا هجو ی باست كنهدازمش بلس و

 هدنفارطا یع تو هنغوتل وق ا نامای هعنر لا ناباع هدنسهشوک ر

 ام مک دنن رکرب هدننابمو هماح هناربقحرب هدننک او هماما نیشخرب هدنتشاب نایکت

 تد وب نیکم یرازوک و نیک یرطاخ امضخ فوص جرار 8
 بسامھط سا ٌهماعمدوا رایداکبولا نوچما میلست هرایچلا دکناجق هللا تولساو

 هوجو هیناعع فیرش لسنو یتتناها ندنزو تعاطا ه یهاشداب را كسایسا ||

 تردوكماک ات هدازهش لوا مالک لصاح ٠ رایدلیق هدهاشم ییتراقح هلا ۳۹ ۱

 یابناعوهن اشا هردس جور "یطوط بولوا مات یرما كندنک و كندالوارف

 ترف هدهجردرب تعاس لواو نآ لوا یدناناربط هنانح ضایر بناح ندننسفق

 بضغو نرفنرازهو نیناوهادایرف نیورق لها هکیدلوا ادیپ تبیصم هدهبرعرو
 هجوت هننراهاکل رم رلعلیا و ریدالشاب همان شد ندر ر هنراهاش هلا نکو

 1 ۰ رایدلشاط مکح بوشود هننرادرا هدنراکدتآ



 ± نالغ 7 E غب : ےشعا ٭ یقزلخ هب یهاشداب صا مزکا ) مظذ (

 1 ۳ یردب * ردقو نمدانع هصوصخو # ردقو نمدایقنا زکمناص

 ود * ینارود هاش مما ےئمتوط دنزک ولرد هجن هربغ رروکرب | * دنزرف

 رب هديا لک مناماخ % رارکت مقای یدوا شعوس رک ٭ یناق كتيعر قوج

 || یدتسوک زاوج هیلسل یهدازمشزاب هلبح هاش هچرک | هصبجوم موهفو ( ژن )
 رار هنکلام یربصاخح و ناخ د زاب هکیدتآ هن تودنا زارد رود رکف اماف

کیدت | الا تواکلا یدسا ناما نانک
 ۴ نابم e ر هدزفلیام هدن

 | یسلرو دکدتسا نوجا لاسرا ندنفرط زع ردب هکردشلوا عقاو دیادشو ظبلغ
 | هدنکیدتا دهع ضمن و یدل وا ررقم لاثتما هما هکنوج هبلروک اور

 هشیرلمدا ناخ میلس یرلمتحم ردارب نوجما لیوأت لباق یدلوب قحن ینعموب جد
 ناخ لس بود هیاوا فالخ ناما ودمع نالوا عقاو هدزفیب هک ات لدا میلست

 ۱ ا یدصتم لصا ندربدن و یدردنوک هن تولیشوق هنسافا

 . ی انسمودهع نالو ماکشسا هدحنصنبح نیفلقروصت ینکل هدرونلاسریب كهاشداب

E۳ 0 هلا 2 را هدازهش ا تنطلس یم  

 س ی ا

 8 هجن نامه بولوا یرانوام* عبط لوبتم كن راترضح نوکسم عبر هاشداب

 ا رارکت هر کو رایدروب وید ردییلست كنا نالوا مزال نوستیا هسیا ردیا اضنقا
 ۱۳۳۲ ۱ ۱د داماد اشا ورخ نالوا ناريه رم ندیهاسشداب بانج

 | کاتا یلع/یرلیشاب شواچ ندیایماک ن اح ےلس باوص بوسصو /ردراهتشا دنلب |
 | بولیرو رهمان هنرالاو بونلوا نییعت یسییکیا /ردراتفک تسارو باده داش

 رکو یسولوا لركن رادالواو لدیزاب ناخو یدنلوا لاسرا لاجعتسالایلع
 | دروب نم نوسل وب نر, زغامرف نامه نوسلوا هسرولوا هلهجو هن ره/یسیربد
 ۲ || ین هدماجنا تری مایاوب یهلا تمکح / یدلروپپ تراشا وید نسهیا میلست

 | راکزور هفيحص تبث یرانا هدننوک یصتلا یعرکی كنلاوش زکس شقلا زوب زوقط
 اشا عسر مظعا ریزو مزح داماد نالوا رارفرب یناربخ كد هتمایق مایق هکلب



 ییعب بیشو ثعاب هنترشابم كحبق لعفرب 0 کبغ وب تلا ردا ثاربا

 1 ندادا ؛یهاش تلاقسا هللا یاوج ردن تمکح هندنعق تساسو لق یو ا

 یراهدازهش هل رطو بونلوا ادها نرکیبن ةمعطاو نیرز یاهتءلخ زارب هرکص

 هنسوبف هلا تیعج نوجا تیلست یبهدازمش تحصم یارو رایدلیا اهر ندلتق

 راندا بوشاو افوغ هدرها تروص بولی روا تل مک هراناربث ناراو

 سایقب "هرواشمهلبا یراناخو ارزو سابسا بسامهط هرکص ندنو یدناکن دنقح

 تی صم زوررب تقاع یدلر و رارف هنساح و دعا كنهدازهش راکرخا تودا

 *هدازمش یدبا ینوک یصشب نوا كنسیلوالایداج ید شقلا زو زوط هک ودنآ
 روز بونلوا توعد ندنفرط هاش نوحما تفایض هدیشک تنحو هدید متس

 ناعد هاش نامرف ناتسناح دالح رفت جاق ر ندناما ی نایجروف ثالام ه وزابو

 بلغت نعي هراجمب “هدازېش بودا نابن هدهشوک كتر ییراودنک هلا

 و نا ااو ندنرابدو راد هلا راک زور لاوحا

 دوپعم ندهاکنک هلفغلا لع نکیا هدادبماقلوالصا و ههاشسلحم و لخاد هصاخ

 رح ر بیرق هلګ لوا بولو سر تسد هبهدازېش نماد بولوا رهاظ راروانزا

 دیلک مکح هن رزوا بونلوا سبح هدنا لاح هتفشا هدازېش یدا راو یلاخ

 نیراکرادت جد كرنا یدیارلشلک اعم اقرب ندنناوعا هجا و رایدروا
 ن راهش وک رکج رفت ترد بولاص رامدا هاش ههدازېش هاکلرنم بقعرد توروک

 ندنسارزو ینیربره بولا بوکچ ار هقو ًابرض ندنلا كنرلالال نیرهدیدرون یتعی
 ندهلف بولیروتک یعباوتو تاقلعتم كنءدازمش نوک لوا یدریو هسبح هن رپ
 ناب رک هکرلنا یدلو اهر یدتا تعباتمو تقفاوم هنرابهذم هکلوا بوک

 دنزخ نالف ندنعباوتو ندهدازمش هدعب یدلوا ابه هللتف یدرتسوک شاب هدنفلاحم

 ةلج تاعصم "یئاوا هصنو تالاوحالس ردقو و هنفد زلک هاتک و باسح هکلب
 ههدلب ځد رالی نادي نامز قوح هدنسامو یدنلف ىح هب یهاش هد زخ

 نامرف ندزغاو رلیدریو نبراهما بولو لوصو ههاش روضحو لوخد هنیوزق
 رعش» ییبلط كراهدازهش همان نوعضم هکنوج ریدتا مالعا ماقلاب یرابخا نانلوا

 هرمشط ندنراشرش یاضر هرخالاب بولواكانزراو كانسرت ندیهاشداپ مشخ یدیا

 یدریو ینباوج ززک هفالخ هار نکرروط قی رط داحناو تبحو ززا زواجت

۱ > o ¥ 

 ردک الصا بولوا توبا قح هلکرس صوصخاب لک د رادربخ زکره ندنراومهان



 كهاش بواک هشیارس مرح تخسو لولم تخم هدیروش د اب ناخ هکمدلوش
 دمع برع نامه نکیا هدریصتو رکفت بول وا ریکلدو ریذپ كنر ندنعضووب
 توروا هرب یفوکسواو بورك هنسابنت كنهدازهش نالغوا نالوا فقاو هننات
 تویمهدنآ نکیا مزال ریخت هدهدام و هجر ڪا یدر و رخ رب رب یلاوحا

 رو رم بولوا عنام هب رافقوت یرابضغو مثخ لاک بویقک هیارادم قیرطو
 ندی نیدلافیس قسقا یرب هک یراعدن برم ناخ یدروا ننی و لاطایف
 بلک نالوا هدنمان یثاب نابکسو نیل یراکدید یکب یالا هناتسم ځد یربو

 | نازروناسرت ندهدازهش مثخ بولوا روضح هدایز هنعضووب یر روعع
 ۱ || تورک هنصاخ تولخو رلیدلوا هناور یرغوط ههاش یارس هک لوا بولوا

 | اتا دم دنمدرد دان یلام هاش یا دایرف داد ندنلا كنهدازش دامندب جوا لوا
 راکماک رابرهشرب یدبا ردا تصصتو دن هبودنک هاکره بولوا هاوخ لد هزس

 هکنفت دنکیآزس نکیارادیدبو رهاظ یغیدعتوط غیردو فرص نیرودقم هدزکقح
 قق یدصق ځد هز یدلیا لتف نوجا یکیدد ردلکد راوازسو قبال قمنوط
 | هدنرقدلق ناغفو یراز ود ردکنس نامرف یاب لدلک هباصتلا هتدأعس ٌهناتسا نیغلوا

 . | هایسور فیرح مه بونبروک جی هلبا یراتداهش كرنوب عرص یارفاوبا رهاش
 | هلفلوا یس همش ( هعطق ) یدلاق هابتشا مجه هلاک هرک وب هلغفلوا لتق
 | ٭* نیسحم دص هش رب ره یدلیا * هن رازوس یدنانا هدکنحوا #* كيناهط

 هدنمان راولنابکس هش یسنربا كنوک لوا ( ژن ) هنرازو یدتا راشیاتس قوچ

 | هرزوا داسف یلک بودبا موجه هبهدازهش هاکلرنم موش صفاور ها رب نالوا
 ۱ عفد ناکمالا ردق ىلع دابن مش ناروالد ضعب و داهرف زودق الال هدنراقدلوا

  هدنسانا لوصوو لوخد هن و زق هکر دک رک قثرا جد هزب بوشلاح هنعفرو

 هسا لاح هن بود اد هسا ا بود هزوک نارطاخ اهدار

 نوجما هطظفاحم بویلغاب فص هدنکو ایموبق كيارس مرح و رایدرکسوت ییارشا
 ربخأتالب  یدلیا لصاح روعش هراک تبقاع رویغ دب زباب ناخ هک یتقو رایدروط
 نجو هدرهژب نره رع رازاک بوروتک هننروضح نی راهشوک رکچ
 هردغو فیح یک كنوو تم زع دفلق تربع هکحندراز تشکو نن راتابح راز

 ندنسارزو بولوا لاحدب هاش سکعنم لأم تربع لاوحاو نکیآ هدنساننا تین

 عاضواوب لر شابلزف بوردنوک هبهدازمش هللا ىلع یکب نسحو یکب موصعم
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 ینا * یشعلوا نلت هک تللاہن لوش * یناق د كنا نوسلکو دوق * ینایصع

 سیل همجووب رروپ * كالام نالوا هنکلم ناهجود * یشیاكنابغاب ردکلیا عطق

 ناطلس هدارمش اشاس هتمدختلاسر رادنقادناب راب رش هکنوج ( ژن ) كلهانم
 تعحطصم یرره هک فا نسح یاب یوبقو اشاب ىلع ینوص نالوا الال هوس

 لاحرد هلا راریلدا اک ندهاش ید را دیش اش یو لی هدنم د |

 بسامط هاش هدفرطهنوا اماف هرزوا لاونمو یلاوحا كبناحو یدنلوا لاسرا

 یاخ دیزیاب هدازهش بودا نییزت ییصاخ غاب كنودنک نوک رب هدران وک نییآد
 ه هدازمش هدناقالم نیح یتح یدابق تفایض یلاعر بلاغهن رایکلواو توعد هاب

 نیسنرب هدازهش هلبا هاش بورت سوکر اقلزاس رطاخ عاوناو راتلزاونلد هعن هن

 رازلکح رفت ید رادقهرب /رلیدشلاد بوشلیوس/ندزوب ره بولوا سلاح هدازفحرف
 هاک و بوشلوب هشراررب هاک هدرلدشوک ضصعب رایدلیا راذک و تشک هنب دص

 بزرع عی بهذمی دحل مو برمشم یضفر ندنرلاخا كنو دارین هکرکم رایدشلرا

 ات یهاشو یدا شک مصتسلب بولا هدرا هارک هاش هاو
 ندنرذالغوا ضاخ كرو نم هدازهش هکو لاح شما هدنسابف كمرشود

 یهاش دا دب لوا لفاغ ندنالغوا هسیا دم برع شعا هحرابقع جد یر

 مهاش ولتلود راهنز بولوا لئام هبهنتف شقن حرط بودبا داقتعا مدالوا زکلای

 یې كنهدازهش زادنا كنفت یکیار هد هشوک نر هزس كنولو هرزوا طابتحا

 قوتح یهدنرانامو فی وخت ويد كيفلوب لقاغ نیفاص ردراتجاروا مز هللا
 انهو ندرخ شحوم هنوکو راوخ نویفا هاش هدکدنا ندصق فی رګ یت وا

 هالا ندوبق درا راجا و یدنک ندنلا یرارقو ربص مدلوا بولوا رابتخا یو

 راسو هکب نسحو هکب موصعم ندنسارزو اما یدتا مزع يرغوط هنارس بوش

 رفتم یهاش حازم هکر اهدباو رلهیلید رذع ندهدازهش هکیدلیف شراپس هنسالک و

 دهن عقاولایف رلهربدلس ويد یدلوا لاحت لاج هغ وت رهلکچ ماعط نیغلوا فیعضو

 یراففتم بوریدنلکع هدنماکنه ماش مامتو ریدر و باوج هلبوا هيا یدنلوا هست

 كن راهاش ناب وک دی نایهاش هک اما... رایدتلیا هنهاکل نم بوشود هنک وا هلا

 رابدالشاب هکعانوضس لد هحابصات ندلڼلءادنا بودا ناعذا یتفلنادرکو ر اعو

 رامریدتا بسراهظا بول واهرزوا تیاعر یبهدازمش رطاخ كد هنوک لوا هک اریز

 یدبا را مروک اور یان شد همارک باصصا بودا عنم یرانناربتو یدیا

۳۹ 



۰ | 
 أ 1

 فن نیم زا 1 هدا ا

 ا یخ 9 ن ا رک تا لر هک ارور یارو هنهدازهش

 رک و باوص ریدن و باکترا یکهریو كلم كنا ه
 ن كعا عج یمان لزاراو یدربدلاقین* نایصع نامز جاقر

1 

 ۱ ۳ نرالوق ا نیبعذ 2م دح ادم نیمر یور هاشداب هک

 ةرضح ناتس كلام رایرهمش و تولوا ناچ ور هلج یک ییدتبا

 ۳ ۱ ه دعع 1 هدنام هه دقت یکیدتا دانع هاش ریداک

 اوارف 9 هت و

 3 ا نر E e باطخ ويد ردززاح

 ۳ 2 ) هکیدلزاب راک شم مان هلهحو وب زارکت هنفرط بساط

 نامرف یمايت ۸ دعب ما یهانک قفلوا وفع * دنع درا یدتا اطخ

 دنا صع هار/* فام غب : یدکح همرالسا لها * فالخ هکنوج دّوح

 هنوکو یدتسا I نوا ع ماظن a دل نوا مد ییدک ود



¥ 
 یهاشداب بصضعغو مهو فوخ اما ردشلوا لصاح اع ید هز هنغددلوا ها

 قتئالاح ( هبخانسرلارش ) مو ندیهانتمان رکسع ندناموحه هنرزواهدنامز لوا
 ةطبار هدزغیبام هلبا هيلع *هلسلس لوا بوجاق هرورمضلاب كح دنا هدهاشم انی
 هاوخرذع هنراهانک نکعا دافتعاو داغعا هنفیدلوا هرزوا ماکصسا داحنا دادو

 زکهاوخد و شیدناد هک لادمګ بواک هنناب زکصلخم هلایدبما تعافش بواوا

 لقااب تولوت یتسازسو ارج تكندضف لاعفاو هک لاعا ییدنا ی 8
 وفعلا ۰ روفغلا هللا لا رومالا تحا ) ردشکهرافغتماو راذتعا هلباراسکناو زحم ||

 كفك بوبوق یتورم قیرط كما لع هلکنا (بضغلا دنع لاو ةردقلا دنع

 | ًاصوصخ ردیهانپلاسر ترضح *یدونشخ ببسو یپلا ءاضر بجوم
 نامرف وید نسهدیا میلست هلا دو دبق یزعرلهدآ ارا میلقا تفه راکدنوادخ
 ی تا وا تن کره هعدادحاو ابا و کب هوش هل وک وب هکاقح راشمروب

 هلهجو نسحا یلوصو كناخ دیزیاب هدازمش ینعی یلوصح كلکشم راکو یدعا

 هبنرمواو مادقاو عضو هکمردنوک ولغاط یرکجو ولغاب ىلا نکیا رسیمو نکم
 ههجاولاب هودنک زکنوصم یناعم نواه همان تح ززمهدبا مادقا هکل درمان

 تامرضت هلا یرازو هنرک بوژسوک تمادن هنتعانشو تاق 11 وا 9

 . لاصیا هفرط لوامدقم ندزعا تساوخردینیوفع نع راهانک ےن ب رکا هکیدلیا راعشیب

 مرکآ زا موح ص بواک هلاعتشا یهاشدا بضع بیپل ۳ لاسراو

 تقفشو تجرم هنلاح نیکهد ردررقم یسعا لتقف یک ینطصعم ناطلس

 کردو نانلوا ساقلاو احر ندنراترمضح سادسا نر هلسهظحالم

 بح و ییهانکحو ارج كلدزیاب ناطاس نالوا نایصع رحم قبرغ الاح

 روشنمر نوجا كلک نانئمطا هشرطاخ كرو نم بویلشغاب هنراهابتسشای

 قبال هننلود سومان كنیفرط هکات رل هديا هناور هیراصلخو بولیزاب ناشنتداعس
 یکیدشا مج ودنک یبتفا مهاربا یوج ) هناوا تمدخ یادا هرزوا یغیدلوا

 هلا هنسک یکیا فقاوو فراع هلاوحاو هدعوابص ملاع هکرازاب هد راوت

 شلوا هدنتمدح تدم هضن كنانا قاروظ دلا قیاس سر مل شو
 یدبا مالک هرکاب درمر مان اغا نانس شلو اتو و شن هلا یمه ر كنا و

 سنومو یرلم 8 راب كناشاب دج هداز اشاب ناذس هک یدنفا یریپ هرق ید یر

 یدیا هنسک سان خراوت و ناعذا اب مالک شوخو تفرعم بحاصرب یمدن



 ۳ .u راجان و تا له ما ا ر ۱ ره و قوح

 1 NS | یدر و اض ر هرورضلاب بو زاس وک تقفاومو تعبا تم

 1 ۱ اعل ماف هدنمانن ( رصباایعاضقلا ءاجاذا ) نکل و ردرمظا ی

 | هدنشام راکزور ناشب رب "هدازهش هلا راکهلبح هاش هصقلا ۰ ردررقم ما

 ]| با نارا مزع نآ رول ص نا هی هکبنوج یداروب ماقشاو مادقا هلا هغلایم

 || یرلنیا مدلوا رایدلق ضرع لراهمان بورك ههاش ناود هدنردراو هن وزق

 . یجرس ۳ د م .ظع هدعب E E yT هرزوا

 ۱ ندنلاما ۳ كناخ درزاب صوصخاب تولوا نایلاع رغم هبنسب تنس

 | * ردشلک هلوتوط رار ېب بح وب * بولو اتو و شن یمڪ تەجر
 ندنناج ودنک بورب و باوج وید ردشعشواق بواک هلتمالس هزعاب هکدج هلل
 ۰ ر e ید وو هنهاکرد هانملاع هاشداب ولتدا اع بولی زاد راهمان جد

 ۳ ۵ Iu لس هدازهشو یتساغا توبات مان یاب زوب یی

 ۹ . نالک ند أم تلود رد یسشاب جروق ر !دکماو رامش تربت هکعد ندلآدیشر

 | | لصاو بوک« الع بع هک انقو یدردنوک بوشوف/هباغا قاروط هلا ك دوم ]
 || نمز تونرف ریپ مان ئساغا توان دنرا فدلوا لخاد هبیرابرهش روضح زعو

 ] ندلا یدنوص هلادا ییهمان نالیزاب هناك نابهلس هاشداب بودا سو
 ت ۱ رازه هک شفلوا 4 رګ هلا ریبعت وب همان م ومف یدنقوا هشاب لدشاب بولا

 3 ۱ قوتح و لاح و نادا داب .SE) هدازپش هرکی ندص ولخ ضرع

 9 ی یراتهاف.دس و تعانش کودتا نیغاوا لقعیالو لفاغ ندنساضر یزتهس رداربو



 ناسحا 0 ERIN ماش ید لاصخ "هدازهش لا ره یدنلوا ل 1
 1 2 ترد 9 ِ ۳ لا تربغ و هدنتلرخ هنر 9

 عص صورها وج قبطقبط هن رز واو بو هشوداب ز یالاک و للثم اب .دوهنیطآو اتو 1
 زو ےس نایمش حاقر نامه رایدل وا نیشن دنس» هکنیف | دعانم ندکدتا ل او

 ضرع ره عصرم رب و رهوع غ رب و رهوک لدب یی و هبانارک ٌهقح هصنرپ وا
 یربغ ندقراغت را بواب وق هنک وا كهاش نوا ثٿ شا ی راهظاو تردق

 ردان نلثم كن رب ره 4 رانا نامو لک سر ىلا هلا رال وچ تفرز رسب سم 2

 موبر تداعس یارا سلخو موز تیالو تادا بردا رسا 4
 نوک هجن هدنرنبام تولوا فرط ر یرما تفایض یدکچ ی ۳

 تربشارم جو هشت تفاضتر تو تر هاش را

eنالوح كاح بسا اب وسط جاق رب و نا 1 دوش ناسم رووا  

Eباب-ا نوجا طاش مر سلخ هک ت الا شازود ندعو رز تاق مشکیا  

 تحل هنن رلامزا ثكنح نا لد و ه رلاغا هلج و بودا دانا طاسا بیس

 راکزور امان یدلیق ته لذ هنرتنلست در لاح ولو تبار
 یلص دنزرف هلبا قیفخ رد هک ردلکد رارقر و تیاثو راوتسا هنسهیوا راتفر مک ۱

 هاريس خرچ دنب شقن هیلو قیرطرب هنسمروشود قانش بودیا افت حرط هنشیبام
 مس ر ییشوه تدوم و تب هرم رازه رک ردلکد رادغ دا رھ” لوا راک | 1

Eصولخ هنر و رادد تفایض ندزو و ییعب هیلوا شا زیر اخ هلَلافو ی  

 راک د هدلک ببرغ و زارکع رابع یضقا هایش کس ند فالو کک
 هددلاکم یاننا بوالروغوا نیلقع هلس رفو رکم ولرد رازه كنهدازهش بونلو

 رادسق هلبا یراتجز رف زکی راد نالوا راصن !عابا هوب رهاظ هکیدتا

 9 ور تونل ول میزوت هراناطلس و هرلناخ نالوا هدفارطا یرلیریغ ندزکراغا

 هن هدک د را لا هلاما دسر رزم هرز وا ها وخد و هد ددر و ھت راکفا قفور

 سلطا و ادا شالوا لزا هتشساب د

 . كنهدازهش یریغ ندتاعر دلا قوف هللا زادنا یاب عاوا لصاطاو 0 ۱

 || کر دو تمص الاح ردرلشلوا راتفرک هسالفا امو دنس ا هار حرح و

Tome 



 ۱ e ب لھا وع اتو اعر | ار ز ردرهاظ یک 3 یودا لابخ
 .یدیا لاستحا هن لاح اات داف رور راهتسشا ولع E ر نغلوا

 بم هرب a gE هعونرب 0 یو

 ناریاد 0 رای داق e هتسیسله د نرم ۳ و

 ِ ا ا 9 تصخر هات صا ا

 اس دمب نم اخ مالک وب بویلتسوک زاوح زا ره هصوصخ و ندنناح

 ارف ندنبنو هد مردبا لتق دل ما ودنک ینایلیوس الاو كمروثک هناسا

 یاب 3 4 هسل وا شلرو تصح>ر همدافتعا رایضعب . یدنلوا

 رشمد ا ررةه م یلاع

 ۳ اش ها ناخ زا یو یحصچ وا رکی كن رفص ید شعلا. زو زوفط

 ۱ : دوا ءرزوا e لعوا باب و رابدشر و بوشل و نار ا

 ارس بوتلوا ر لیدشروص رطاخو لاح بوشجوق
 ,ود راشاخ زادنا یاب روصمو اب زورپعمو عنصم هدنلاح یلوخد هدازهش ههاش
 1 |38 ج 9 ۶٩ ی زوت وا نه و

f 

 5 8 a رم 6 ن د زول ره و و تناوب هلهحو ا در ب مد



 هاشداب ولتداعس راددل وا هبا ورو هح وتم هن ر ولر سا رهو E E الع هبنع شا #
 هدک رات لوا الد بغ ید ااا عوجر هلوتناتسا ر یر انا ۳ ۱

RRالال ید 3 هد ومزا راک هدناب ردد اا ی مر هر وطعم ۳ رفت  

 دب لوا ندلحا یعیدلوا یدانو ثعاب هب هدنف ضاشا دن صوب تان , ییطصم ا

 كەروشود روع هلقب رط رو رود ندامت داع س باب كناخ م مل یا :

 ییفر نکل یدلیا هبجوتو ضرع یغاصس هغزو هدننابا هنسو نوا ||
 . قوع یربدن كلردنوک هغاعس بواکر ا مان تعاف-ش ندنفرط هدازمش هد _ِ

 تانج هن یدلروک راوارمو بسانم یلیکیراکب راونشمط رارکت اماف یدنلوا

 ررعلن بود ار وھظ هرکص ندعت یتمدح تار روم بونلق یلکءاحر ندهدازهش ۱

Eریبن یب اک هصالخ نیک محک هاش داد اب نظا ارز ردك رک دسرو و ۳  

O NEI POTN ATA 

 ك ۲ نوع ۳

 ۳ ا تا اه

 ن ی ی یا تا

 را

 ياپ زن یل نهم ک۹
EY PA TRSاز و  
ik 

1۳ 
 رک

 مر ی

 3 ا
 ۳ ی

 نیم

  E rr aعید ۹

 بیرف همح دحرس رد.داقجهناللوق هزوما یک كنو و ردمها ندهلج یرادتو

 | بولوا متاو هذلوبق رح یماقلا هدکدنا ضرع:ینکلیکیراکب ناز

 ناخ دینباب هکنامز لوا بناح نیزا هوب بناحو یدلروی ناسحا ناو تلای
 ناور شاب تا ات بودبا نارا مزع هبا نابوج كنج ناروالد كس یک نوا ۱

 ناطاس یلوق هاش نالوا ناور ت الو نار نامرف هد رات لوا یدکح هدنرز وا

 صد هدنراتعم دایارتتسا املاح ص هاش هر ندیرکت یهدازمش رود نم

 رخ رب ندهاش بویلرب و تصخر هنسلدنک ورايا رهدافا یک و دک :هنعفد یا دعا

 دی اب مرحالف یدریدلب 4هدازمش یتکیدتا اضتفا یرافت وت هدیلاوح لوا ےک

 هدناور هرورضلا بسح هدا عوجر نددابازسا مجع هاش لء س یک ناکا

 یسودع هدقدلوا هاکا ندهیضق هارک بسامهط هاش یداکم زال تماقا تدمر

 هدهاریاننا یدلیا تعجر هلا هلعع تعاس لوا بو وق هشوعت هدقع نسوا

 هیطعرب لدبلا عن ندازریم صاقلا ندیک هرانا هزب وب هنصاوخ ضعبو هنسامدن

 یالک و لاخایف یک یکیدلک هن وزد رهش نالوا یتخن یاب لر هیلیوس ويد ردهیظع
 هدم رکتو مظعت هدناقالم نیح بوردنوک هنلابقتسا نیتکوش باصصا راسو نتلود

 هدنس4م ام موش موق لوا موسر ت4: نایدنجو مور نالبخ نا لوا ریدشل و

ربح داماد هنب راترضح ماع راکدنوادخ مر کار ادرسو مظعارزو
 هم صوصما یلعو م
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 هکیدیا لاوش طساوا ریدلاق تاقردنا تاقبویلوا نکم كعشربا رایدلیا س |
 ا نا اک رد شور یادم بونلک هنرزوا س ۲ ۳۳

 باتنع و اشاب یطصم یکب هیطالم هک زا یی رکب اودس هدانشا لوا و

 شن و دنحوا ندنفرط ناخ لس امدقم اعم هلا اشاب ورخ يکي

 را ید رلناو راهیمرپو لو بولک یروفرا هنکوا كموقرم “یرارف یدیا
 مان ۳ ا تب رق هش دحرم ےک لاصعتصالالع بودن لاثتما 1

 رایدشوا الب روز هنرارزوا ندفرط رهو رایدشود هنروک هدنرلهلباقم 3
 ولو یرب ره بویلوا هدندیقرسو ناح رکسع نالوا هدندناح ناخ دینباب اماق [

 نیکلیب ررف»  aیراروبزم لا رابشنا غی و ریدروط وشراق یک ر (1

 نا , akحور یژک | و حور یب یرهد ى هصلا ریدروکسوت |

 تعزع هتمالس نادرکححور نانک رارف 0 فلا ةي بولوا اتدیار  1

 بولیکچ یرغوط هنب راس ولتم یرېره بوید تکرب هبیحاقو توق هوتسوفو [|
 کتدیر  لاتشا اشا سابا نالوا مورضرا ناربم ربم هدنیح لوا هکردتاور ||
 مورضرا ۱. ناور هم هلا باتشو هلع ناخ دیزپاب بویلق اشک روشک نامرف | ١

 هنعنم بوقیجوشراق هرزوایمجو لابقتسا روب نم یاشاب هدنساننایرورمع ندنک وا .
 بولي نیکو دا راو یرلجابتحا مام هه و لعن یربغ ندک دعا مادقا و ششوک

 هدقدلوا یدز شوک كناح میلس یکیدریو هب هده تولبق را دن میم و لعذلو جاقرب

 هدنسهلاقم تمت ر تبقاع بودا ضرعەن وام تاکر  ) eمالک هیت ( ۱

 | یسه وا ندنآ هک لح مان یروقج تعاس ندا ټقبس یرک ذ ماک ان ناخ زاب ||
 ناطلس یربخ یکیدتا راذک ندرلا تسوحن ربعم لوا یدبا هدنمکح ماسعا كلام | ,
 یا شدا ندا الب هدکدشربا بولکهش راترضح ناخ ےلس ۱۳
 نوجا مادقا هتمدخ و و یدعریو تزاحا هست ه هسک هدرا توسروک اور ۱

 لا اف هسیا یدلک هعوق و هرزوا لاونم هن ییههقوامو رلیدم رو تصخر هدرفرب
 یرزو و یرودنک هدکدربدلب بودا لاسرا راقالوا هنفرط هناتسا 3 |

 وا اشا یریپ یلغوا ناضمر یکاح هنطاو یرالوف وق نالوا رومأم ًاعمو اشاب

 هوا فرط رب اتش لصف هدایهشلا بلح اما نانلو رضاح هدنراناب راسو

 "هدازهش هدرانا هتسحح راب لوا بوالثق هدرو نم رهش ناشیلاع نامرف بجومر



 ۱ ۳71 2 07 هاب مان یکی ۳ و نردلا فیم زا داهرف ز ۳

 ) هرصبلا با رخ دعب ) تواک هر ر ما ر اس و ماح یرتشبدنآ نی

 تم e ٠ ا 2 "ودب ردفا

 7 ا ا هل | الا هلراد رک كب و 9 لوا هل

 شعا هدناق ملا یکیا ملاتوط * ینق هاشنهش وفع هلو هدشا یک لوق (

 ول ود مب ٭ ندنس احر تقفش هلو ,SR هان

 وری یکیارب بودا كمت .ینوعصم ا ندنب اطخ مر

 و 8 هدصتم ید رو کو لاح یدردنوک هل را

 کا قح ترا و بر ط 1۳ تون او ل هذن رش مو ۹1

 ییدلرو کتی ام یهمحو هاش 3 نایت که د هباب _یعاشا ندود ا ۱

 رارف .دونساما ه رتص 1 لاح هتفسا 9 نی دیس

 ا ll ا :دهاشم نقلا ع 3 yD ٤ ۳ هو"

 یسهداز زنم تردو بوداکو یرلن 3 ا بسا و ی ا :

 یاو وفر > هرکص ندادا | یر ر بوریدب دوا اسم های ۱

 یرادعم كم یکیا نوا نوا او یدتا عا دو رەق راشاب ین ادا 1

 e 4 ا تیم تود e E E هلا یراراتا و۵ توم وک

 کلفت لافنوامه هاش داب هدنل زم رادکسا لام هنش لاوحا و هکنوج ||

 مورو اشاب د ثلاث رزوهلبا یرااخا یولبرابزع یگیاو ربع مکی روفلالع یدل وا
 هناخ ےلس هدازهش اشاپ ینطصم ولدجالزق نالوا یرایکب راک: هلا یرکسع یی

 ناشیلاع ما نالوا دراو جد ناخیلس یدلروب نامرف هنراستعت بولوا ناعم |



 ا

 و لصاوهتداهش را ا تای
 : ود هکاله اخ انا هک رعم لوا اعضا جد رابغاب اماف  رایدلوا

 انا ( ژن ) سرما ها یدلوا لاعاب # رتو غم هد رب رب رایدروا ( تش رز

 | نرم می را کک فط * هدع و ا ناک E هدازېش هدرازو راک

 ر هسا ندباح 7۸ تولوا هرزوا كا مهف ی فرش صذ ) نونالو

 ےک كلام ریاد نالوا ناورش و زرد غ نامز دعا هک اشا نطصم 3

 ِت اقسا وید رد بوک تيجو تربغ هراروالد بوزک لوق لوق ید

 ور بدن وکو ود نصخ بودرارف زوکو نعثود هماخ عمط رامنزو راهنز
 سراب د ومت مامز * نازابرس هکیمتنا طیض دیک عبط ( تس )

 لصاو كلا ردقو یلبصن دا امد یە رح بح هسل وا بلاغ رک لک

 الب عمط نکیا روصنمو رفظم راد دن هکر دروېشمو اریز/( ژن ) زلوا
 E ود د رد ی کر 0 لاو 71 0 و

 د e لوا بو ها سا راجو ا
 گ ریدلاق ربع دن یزک مع تاننف رظ رها لع یدنلکب رالوارق هلطابتحا

 : > ناجو رایدلوا لونشمء هرازو راک رارت کت بوریدلاج یرلیرج

 ۱ راک داور نآ لوا راهلک یک راولط ( تیب ) رایدلویق
 هلا نارک زرک برض و مرک اج رازاب هک تعب ( ژن )
 الا كلا هل تیام ) هد را نیما وا مر یزارضتس هد راش
 0 بودا بوپه ندنناحرف هدنخرف ات

 ۱ روک + دبنع ناخ دیزباب تبقاع ( مظن )

 2 ارف رایتخا هدمد لوا یدتسا # راحاب بودا لر یموماتو

 ۱ بوریجات * یدلوا تسپ هک اخ یغوطو لع * یدلوا ت 2

 Oa ناوتان ناخ د زاب لصاحاو ( ژن ) یکرارش رایدتا رامورات * ی

 ةن رادراو رایدنا ناج یرغوط هب هبهاما نامه تولد نانعمش هلا فی

 اف وو لایق هدعب رایدناق هزودنوک یبدصک هدباتشو تعرس بویقاب

 | یھ ہی داہندب بلک یسیرب هک ی رلمدا نیعتندبآ قوس ا یودنکر ویرکشل
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 بودا داحا هطساو یتوا قحو درب و رب وتکم رد" و بودی اوکش ن

 رانه توراولت هدانز نددح و رازعصت ود 4 | هلماعم نسح هلا كئادرف لوب ۳9

 عیاض یزع رامدا ناراو تونیلوآ لماع ها متعص) هوج ولا e ًاهحو مدلیا

 یدلک مزال زعراو هنرزوا هلا رکسع هرورضلاب شقاب هشنا یزعرابوتکم بولق

 بویقلوب فراع هنکو دا هنوک هن هیضقو تقاو هلاح تقبتح لصا راشهروی ورد |
 ۱ هن رزوا و بولی راکهانک هدص وصخ و یاخدز ایدنمدرد رادتفانودرک راک دن وادخ

 ماتم و یدلبا روبع هرات هرزوا یتیدا وا روک دم هدالاب تویلتیقک یرفس ۳ 1

 هلبروک كرادت هروک اکا ندباحورب هسیا ردبا اضتقا هنو رالوا عج هاب

 هاک ا ندنەج و هدنرزوا هینوق هددیساما ناخ دزاب  یدلرو رارق هت ید |
 ده> الطصا یلوطاناهدایز ندکی شبنوا هدایوراوسندناک هبامورف كارتا قحلوا

 كلم تختیاپ نامه هدنرخاوا كنبجر یتلا شغلا زوب زوقطر 4با ایقشا همان مو ا |
 * هراکب كنج یدلرغوط یلو ( مظن ) یدتا هحوت هنرهش هبوق نالوا نانوب | 1

 نت وز * كرز ریلدره یدنوص لا هی ه ایا شبا یدشلقاب یدک 0

 7 كر نت ایا قاچ

 4 نیفص لیاقت ناب رد 7

eباقا ورخ بولوا نکنر هلرب قفس هبات وح نر یوتاب  

 یدا شعا رامورات بوکح نیک یت E I ار مو کوه بالا ۳

 راکزور شدرک ( تد )۳ ینو هششهس خراب او ابعش هروب م هسا

a Ss * راومهات | 
Eن رد نیرلماد هدنحرط 9 نیز او بویلیا یا بی 3  

 ا ر ی :

 هلام هلا اعزو هاس قلعتم هراودنک امزا كزح ناروالدو ۳۳ نالوا ام

 لوا نام /یدلغاچ بولکه شورخو شوج /عظعرب دننأمو رایدلغاب رافص لباقم
 . قافتا موش هق رفرب زلا هننسع یهول واو زلاق هن راشاب و ناح ندنناح افشا هدهله و

 هل وا راصح نینها هدن رکوا e هکر ایدت | موه هس صر هن رزوا رابه هلا

 لوا بونلو یرکسع هنطاو نامرق هدلحع لوا یدا لاح قلوا رارقربو تبات



Ei 

 u AY هدقدنلوآ تار 9 تورو هلا ندجا نس سل ) رھ تواک ناباتش

 ٩۳ برو اخندر نم ا

 راب 2 6 ۳ ی مت ریل نا N 7 ارطا لا راکر

 ندقلرادی هنتف هب ۱ ها را دخالال یدلوا نلاح ندرا ومهات تاکر ح تو وفوا نادبم

 ا ندا ا و و و ت

 2 و هبشال بالا كلرت ق یا هلک دار ماح

 وا عراف ن زدهتسااشأت عاضواو سا ماعد ران ما ا

 و دک دلس بولوا رصم هشدانعو یدلا هننیع اعط
 e وااو يزهر هدر الحم صعب هدرال و یک رادن لب ابر

 ۱ درا 4 لال لاا ف یرلب هوتکم نانلو هدنرللا بوردتا لق یرشواج

 9 رام ع اس هنو بول ةا یرلبوتکم یدا

 یا را ضر ا ا

 ۹ ر سر بول ۳ دودسم ید قیرط دش دما كلرمدنک هلتغلوا لتق

 ۱ اتخات وکس راچانبولاق ناونانوزجاع هدنکر ادنو لاق هبالال ریز منادراک
 :o 1 ۰ :قطفر ندنس هدبابو هب اشا تسر ب اخل (ےراکدنوادخ هدنناذدح هکو ا

 ۲ | هلهجورب م جهش ندلجا لوا . یدیارشمروپپ هیبت هنوک باتع امدقمو د نوسلرا
 3 ۱ دب زاب راک رخا ىدا شر و تزاحا ههلخادم دعب نمو تصخر هریید

 ۱ ۱۳ 21 لا مور هدنیخ لوا یتح بولوا یبنم هنایصع یاوخا كناخ
 8 ا را وک ناویدر هاشداب ولتداعس نوگ رب ر هکر دل وقن» ندیدنفا دماح نانلو

 سو ےس



 تی

 رضا ورک را و هکیدخا تویالث هدف جا س اش تامارا تخر و 1

 (عرصم)](زعرو ا قلنامشهدمد لوص و نمربک هلا تصرف ۳ هرزوا 1

 ۳ ررر هکنوسلوا كمولع. # زلوا ماح هدلا هشيم هداما سل هب ا
 اد رد هفرط ناخ تراب. اهوع یرا كارو یار, و مترا

 نارو نم نیغلوا داتعم هتفلا لا ن اراک نیرشو امدنو هترمشع و شيع زکه رش برم 2

Eiنابامن یرلعا نادرک ور ندزس یب راترضح ناہج رابرهش هحراکدروشود  

 زاروک كرادن هلا یتقو کوب یدعا ردقوب ناکو هېش هنکودیا نایعو راکتشا و ||
 تنواعم ندهسهک هقیقلایف ردردکم لاح هرکصندننافو كزک ابا ولتداعس هسیا ||
 ربح ود ردرسم حت تنطلس هلا تلفغو انا تاود بانج دجقدلوا ۱ 5

 ردن هراچ هک وبایالالخد ناخ لس ناطاسبویلیوس رزوس ههنندنزو قاهاوح ||
 لاکو یداقنعا نسح هکلوف نم كناخ دزاب هدازهش هکاریز ردناسا تیاغ هدکدید ||

 تسرولیهدیا من هلبانایضعینا نکیا هدنابحهلراوکرزب رد نامه ردراویداقعآ |
 نیهرولوا لئانهتنطلس ٌهبرولصاو هبالعابلط-بولب لصاحنیدوصمرجال |
 مه ردن هلعش یننایصع شتا هلی ردن و عهردنوک راباوتکم سوب ها را ۲

e9 ضش یتیدوبعو تبح هنناح ناخ دیزیاب تکو ناذیتسا ندناخ  

 شيع بويع“ ود ماج ندنلا ماودلا یلعو ینتلفغ كيلس ناطاس بوزاب بوتکمرب
 راک وا و تسمه هدتعارف و و هدتحار رسد ص وصحاب یدربدلم یارشعو

 یسهلازا زکه شود قاصاب بودا راغلا هنرزوا هلفذلا ینع هلا نکروتاب راکفاد ||

 داسفو نوح“ هدف ندزو و و یدر و یتساوغا ردع كمروشت نیشیاو نکم 2

 لا هلیحهناخ ميلسناطلس بابحا ادنا بودا مات ییروزترپ بوتکم نالوا نو ا "
 ندشغولغ لوا بوتکم هنوک و نوچ یدردنوک ةيفخ هرکص ندنا بویقوا |

 یعورف 1 عورد تار زا قعراو هد روضعت دیر اب ناط)لیس هدا زا "هدازیش هداس

 البو یدنانا ندکجرک بولب لصاح یینادارج هل موبلادعب و یداص تعیقح 239

 لکوک E LR مت مجلل مب د دم تودآ روت هماناوحر جد یک رخات

 اا هللا راوس رادان و هدیزک هکنرب هک رب ندساح و نوسلو هلمز كمدراب

 ردتشصم لهسموته ینزح كدروت نیشیاكنا نکیاروتاب شوهدمولتعبالوكا |
 هن روضح نایب میس ناتو اشا نطصم 5 هڪ دیا لاسرا لاععتسالا لع ییرخ



 7 £ 9 و ی کرا نیت هنتمدخ ناخ لس زکلوقو یدعت هکوب ینوعضم كنسهمان کیدا:

  EEبودی هدعاسم ناخ دنر اب هدکد ردن وک توزان هناسف و نوسق رازه |

 ۳ اب سارا لال هننانج میلس ناطاس هدن رانا یحرات چ وا شّقلا زوي

 سهام 7 بول یک و ی 1 e را
 1 بولو

 طی هلا ew ین ل ا ناسنا كشا

 هد هکر ید اسب مزد 09 ی EE الصا 0 اشا

 ااو ابر ا برص الال 4ب ودنکح E بانج تا

 ۱۳۳ ۲ هان هوا بوراو هرکف رودارود رو نم یاشاب هڪ دبا نیدصق

 اسراو یدرد ود ندلو یهدازهش یدلبا هسا یدلبا dû توردنوک رلهمان هلا

 دسک كا نارصع و تفااح هش رترضح ناهح رادرهش قلتومسلا نکیا

 اح هن وا ییمردنلفایا نّلود تنم ر تاه یوق هدازېش ولتداعس هکلب

 | لوا وڈ ردرسیم هش الب هةتا ررعم و ردهم قلوا لصاح هلا مالو

 اکرخا یدلوا نونعم هنعورف ف غورد بوالک | تقیفحیتنوسف ورکم روب نم

 در وتکه ر وهظ هکیدبا یدهکتن لر اومه انت اکر ح یکی دنا نوجا صیلخی ودنک

 ] هلیح عاوناو ریدت و ناعذا بحاص و نادراکر یک اشاپ تسر لصاحلا و

E,0 دمهلوا فقاو هن داسف و كنالال ردان یارفا هدربدنو ر هن داحا  

 E وحا و هدراضرع یکیدردنوک هنسهناتسا ناخ لس ناطلس صوصایلع

 ترام راکدنوادخ یتح یداک بلا رور ماد یفیدزوق و یریبدت ندفرط هنوا
 مجرب ونوبا و 7



 نت

 وا ات هد نت
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 یردارب بولوا لدایرد دنا مرکتلا بجاو ناچ ملس ناطلس ی
 اور لاا هدلاس رها هنو رط یّمحا تداعس ردن هلا ینبع یبناک» نالک نددناح ۶

 یلاعفا هتسس ساب هوقو دنع د راب ا ید ردا روح وهاک بومروک

 مولعم كنیراتمضح رادنفا نودرک رایرهش یلاعفاو تاکرح رعشم ینایصعو 3
 ی وا رفا یا تودیا لج هشلق كنلقعو هنتفخ لاک قحل وا یراش رش | ا

  یهابتشا بدن اف رش اک هنغیدلوا یهان تلمو تاود كالم راوازس هیهاشداب

 نامذا نکو دا ببس هنیروهظ كنهوظع ٌهنتفرب هجر دقت ینیدنلوا لامها بویلاق

 ار أ رانا ترصن ۳# واد EE رد و ند تام یفرو عود مرجال هدقدلق

 انج یسیکب راکب یلوطانا ادعام ندنو بودا روبع هتساش رادکسا اد
 یسیکب راکب هردلاوذو ها شاب داهرف قالوص یسیکب راکب ا رقو هباشاب دجا

 نالوا ناروشنادو اما مجرم و ناضعر لا هدز یکأح هنطاو هاشاب ىلع

 ارضا توسلم هراودنک هک رایدروب كملت بوردنوک هفدرش ماکحا هباشاپ یر ۱

 ۰ رایدلوا رظان هننکرحو شبنج كاج هنواو رضاحو هداما بودا ۱

 ڪک

 یاس ناطلس « معلح “ہدازہش هدهبنوق هلبا اعزو اس راس یهدنراهاکتلابا تحت و

 هو رط لوا رول سم "هدازهش هحرک | راهلوا ناشیلاع نامرف رظتنم بو او هدر یی 1

 كنرد هلا هانىملاع هاشداب سا هاییسو | ما نانلوا E هدنسا رڪ هن وق

 ٭ تیاکح
 قرشو ینا وید بتاک كناشاب ینطصم الال ہدف رش ماش امدقم یدنفایلاع موج

 رانش یاہلاس نع یا یرآرسا مرعو ینیج» کذب .دشهلرا ا

E 1براحم ار دان ( یس هعفو راهدازهش نغلوا رار رو تا ه دنه دخ كلا  ) 

 هص وصح و هکر دا نابع هنسهلب و ین هدف زار و و نام هل حوو هدنناتک مات

 یدبا ساب طعم الال "ةلج نالوا ثراحو باس هن هدف واکدو و ثعابو تلع

 روپشم هليا باستا هنسهناتسا لدیزیاب ناطلس هدنلاح لئاوا رو زم هکاریز

 یزوعس یالال اشا سز ولد ردندنعبا وت گكناشاب دا نالوا لوتقم مهو بولوا 4

 یدبا نحر و اضر زڪ ره هنغیداوا یلاو دزاب ناطاسو یدا هوس دعب نم
 اک ۱ هدعب یدسا یاب ایلام ها حرص ردع کیا ریعص رز ربع الذ یعءاس

 زوقط نوا ییحصمیلوا عياض یتح یدنا هنغاصنم هلغص بويعا تعانق ید

۲ N 



 ۳ ۱۶ را باوصان تالک هلابشا ون یتح یدلوا سیم كتا راذک ندنرطاخ

 7 E یداک هبهسورب لرم لربم بوق نامه بويعا فقوت نآر

  أأ هکردلاقح اد الم نیح هن رب یرب هدقان وق یجچ وا هج دقت کرد هجوت هه
 ۱ ۱ ۱۶  ریعام هلاو (مانتحا وید هلو لاعتشا یغتآ لادنو كنج هدنرانیبام

 ۱ یرترضح لاوتاب رد هاشداب رکصن دنلاصرا ردک رب رخو یدربدلب یصوصخ وب

 3 اور عبار ریزو هليا فیرش طخ رر هلي هبناح یکیا لای ندنزوب تحصن
 | نکلو رایدروب شرابس مکح نوجما كماخنا تفلاخ یدردنوک هناخ دیززاب ییاشاب

 ۲ ملسناطلس نوچ نوسلوا ریکاد بولوا ریذپ كنرندنلاسرا ریزو هدیزیاب ناططلس
 | یناشاب دم تلر زو یراتضح رادنامج راکدنوادخ هناطتسم باکر جد كناخ
 هن ران اشیذروضح كناونع یلاع ناکدازمش نادراک ریزو یکیا لوا "یدلیا لاسرا

 یرغول هب هوق بويا دانعو تفلاح دام £ اح ناخ م لس هدازېش هدک دروس زون

 | تعاطا یور نبفلوا هززوا تنوشخ یتفلخ كناخ دیزاپ اماف یدتک بولیکح

 ۱ بویم رک هنشوه ی ما رب ساره شا ور بوییتسوک

 بصع نکیا لامالام هلیا مارک ماشمو ماظع *یلاوم هینیطنطق هسورح بودا

 ۱ ۱ ززو یزاب هیوا لاسرا ندزلنا جصا و ییرعرب هکر دلاح
 زار هچرک یدلیا باتع عاوناو باوج در ود یدبا نکم داقعا هن رهیلقع

 نیبضع بولوا مرکیلقعرا زابومر یکلدرس ككردیک نکل یدتوطیدنا هلباروهت

 ررقم تتعزع یرغوط هبهبساما بوروک لوتعم یک راجانراچ راک رخا یدنوب

 هنسمالاوح هرقنا یدایب رقم ینکو دیا تمادن یتبقاع كتفلاخم هک اریز یدلبق

 یدنچرا دنزرف بوشود رهظم هاسحاو تاما ندیهاشداب بانج هدقدراو

 | ناطلس یدنقلود " هدد روت كناح ےلس ناطاس و ییاعس مروج هناخروا ناطاس

 ۱۳ ارا لصادلاو یدلروپ هوپ اس ربث قا هدارم
 ۱ لس ناطلع ندنوک یرلفدلوا لصاو هلا ناونعو تارادو لخاد هش راهاکتلابا

 |[ یدیا هدنلاع هل رانیشنمه و مده زورو بش بولوا «دنمدو راک و دنک ملح ناخ
 ]  لوصم ا بوشود هلابخ زلوا و لدمت» هلق یداشرا كناخ دیزیاب کاما

 ۱ هنادیم بوردنوک رابوتکمو رامالک ریما نعط هناخ یاس یشادنرف هلغلوا

 | هلیدا ات بویوا هراومش یدهروط كت بودا رلعضو راومشا هاو
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 اص وصح ردوا E نطو 5 تاابا و کر ددبهب دهع و دی دم تكف

 یرارف را نعشد هل رابشتا غب ا رو ی 3 هراصح قو د
 راکدرک نوعا ینوک یصچوا كنهدعملایذ هام هلا و رابدل و لوغشم هفمریق

 هثداح و یدنلق .همالسا ثالاع ریمص تورک ه رڪ صرف ا مظعم لوا

 رحاف نعد كس زوتوا ادعام ندنال وا ریز رد و رسا هد یهظع ا ۳1 3

 راصح هدعب  راردا تیاور یتغیدلوا 0 را٢ ترصن ناب زاغ غبت مط |[ ٣

 هيلع ةبتع هدننوڪ یصشب نوا كنهحعایذ هام تولیروک یمزاول ك رویم ۱

 نیرانویلاقو نیراهغردق بيرق هبهعطقیللا نانلاندنمشد بوایروب هجوت هنفرط ||

 ینوک ی جلا كنمرح شب شقلا زوب زوقط هلبا هبکو کو هدد عاونا بولا هکد ۱ ۳
 ردشفلوا لصاو و لخاد هنا هبنیطنطسق نالوا تنطاس كللاراد هکیدا |

 رب ه دنمار یررادیسو یرانادوبقو تم ترد اک هک ر رسا یکیدشا هذخمآ ومو

 ناو د هلا یراتک وشو تارادو ننراکنج تالاو ن رلع و لبط ناک 3 جاق 3

 هلاس نادوش ھا اراشم ا فاء نام رظذ روظام بولب روتک هنویامه | ۱ ۱ 1۷

 ن ا ھن هدنراقح ك ك A e لقا ر rT هکلب كارما او كناشاب

 دسم هرم هلا یاور نخ هرخأف حاخ یورو ره ایوب حو یاو 3

 ۰ رایدروس تاعتلا هلا رابقرت هق رلکل رد و صف ادعام ندن رافدلق ووا

 € ندا ریش دم و ناب رد 2

 یه راحت هلا ناخ دیز اب یثادرف اش رتمضح نایب ےس نا هدازهش ۱ 7 3

 ۱ هدراکزور زیره ۳ رسو e 2 هاش

 ابا هم ا لرص و تمو فرج راد

 ماظنو طوبضم هدنرانامرف رز ایارو ایاعرو طوسبم هراراید لوا یرالادع باس
 نیرافاصس ید كنسیکیا هاصلاع هاشداب ولتداعس نکیا طو رم هل جوره یرلاح ا

  یدعا یدبآ ریکیاح ورم دیلبخ هدب ران واھ رطاخ كلکعا لیوح و لیدس

 هناخ ماس ناطلس هدنلئاوا كنس هذعةلاىذ شب شعا زو زوقط ءان ۱

 تودا تشاح راهظا کر اب ا هک امایدتا تعاطا دد راب نیغل وا یحاص ےلس
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 هغ وا اقا 2 a ود مزالوا ادح ند اکیاح مکیدت | ریظع ٌدقرلع

 ۳و



  4فا ب 1 2

VOT TENE 
  RE DRو

 کا هلا بولسا دعر بوط برضو رایدردنود هنوچم شلوتوط هبوط هدایرد
 | ترصن موج كمالسسا هورک نیکرمشم ةیاط رتدردنوک نیکد هلفسالا كرد

 | هنسهطا هرج ینصنو رابدلکچ هبیرد هلبا صن كنیرایک لاف بوروک نیرلبرق
 . ]| لولب ییا یربیک خد راکشودع یاشاپ  رایدربک هننلا راصح بونا ناج

 | هلبکو لبرپ و بودیا نییعت هحندرا كنيعالم ناچت هنفرط هصلق ینکولب رب بودیا
 . || لاثم فطاخقربهلبا لالطاوذ تیانع بودیک هتبقعلو دی رارف هایرد یسیدنک
 ۱ ۰ راپدناق هنبرب یرب بورشاش ینیرلیک نشد و رلیدناچ بویمریدچا زوک بوشربا
 | ةلداحمو هعظعُدیراح هدننبام ماجا تراسخ ن هلا مالسارکشل مالک ةصالخ

 قرف ندند بوسا ندمالسا لها فرط رفظ و جن مسن مالارخا بولوا هعلا

 3 جاق ر یتارفا كنا و یادوبف یلوانا ندنرارادرس نیعتمو یدنلا هراب ید

 3  یرلنویلاق قاب ریدلوا رب ز رد و رسا رایدا ریبدت بحاص هدنرلارا هک ینا

 | ندک انشنا بوط برض هدرادوریک برحو برضو هدرازوراکیانا یراهغردقو |
 3 بونلو لفاف ندنراتعرس لاک و رایدنا نا هنتعم رانک بوراو هنسهبنرم لاله |

 ۹ هلا و یدلثروف عاص یسرب توتلهراب یسهلج رب دنارعوا هبودنک و د

 ۲۲ ۰ یدلوا عقاو هدح ران رب مالک الام تراسخ و مات تع زه و هراسک اخ نعد

 هک هرج علق ریخت رکذ

 ۳ || طبض یرایک نانلا ندرادم مج نمد رادرک ترصن یاشاپ هرکص ندنو

 || كنه رج ةعلق هلا راعش رفظ رکاسع نالوا دوجوم هدنرابک مالسا بودا

 و ریدر و رارف هغمراو هن رزوا نیغلوا ندتلود و ند تام یرضسو من

 Rt یوق دشر بحاص و رک ذلاقباس نالوا یسکبرلکب سابارط هدانا

 روز هیاجن یب ندننابوسنم ودنک هدنتلیا لرردکچ نیرایک اشک لکشم یاشاپ
 | كناضم رهام قافتالالعو رایدلواقحم هرا ترصن رکسع بولک هلا راروالدروا

 رستم هب هعلق فارطا رلیدراو هنب رزوا كن هعلق بوک ودرا هبهرف ینوک یحجوا
 بوط برود هدنسافق كراناز سرم اشاب هجدوغرولم هلا اشا نادوبق بوروق
 ۱3 ام یراصح یرادقم نوک شقلا تونلوا كانها کج هلکنفتو
 . هدنبلط ناما ندناشن رفظ یاشاب بولاق راجان راسک اخ نعند راک ر خا هرکص

 || بودا مادفاو موجه مالسا رکسع ندنناح رب كنهعلق هکیدبا لح یرقدلوا

 . | لاخاف بولیوط هدنعا رکسع ةلجیغنیدنل وا شیوروب ندنراکدک نالیجا ضعب



 هثساش نعشد نوا قلا لد هلا یک هراب شب ترد یسلح ترص)د سن رمان یلع ۱ 2

 دنسهچ راپ مظعرب كرارقا نشد هدنکنارابق رداقیادخ تمکح ىدا شنا لاسرا
 هدو شاو كنج هلبا ربوط راثا قرو رادرک هقعاص نذناحیکیا بولک تسار

 بول اییهجراب رو نم هاوخان هاوخ نیکعش را هدادما ید یک اقر ندوریک نکیآ

 هدکدروتک هنازقا رفظ نادوبق روضحبودا ربسا یهورکم هورک نالوا هدنګآو

 لاسرا هایلع تع لاحرد هژبراب وغ رم تالا تایساو بوط یرادقم شک شقلا

 تمام نوک شا داش هرو نم هنس توقلاق نداروا هدعب . یدلیا

 هک ترصن نکنا بونلوا لکوت هینایر تیافرفط تیادهو یاصس تیاهو

 ترد نوک ترد هلبا راکزور "هدعاسم بونل وا هج وت هب رغراید بناح بور دلاص

 دنبرانکرب :كنسهریزج هطلام كچوک هدنتقو حص ینوک یصتشب ںولیدیک ہک

 هاج رهو رایداکود هه رق روالد رواکنج رادقمر هلبا یهاشداب نامرف بولیشان
 نمرخو نرلناهاخ بول وا رلع وط بولبروتک هلا عانغ هجن بولاص راهدرکس

 رایدلیا نایربو بابک نیرارکج كنناکس هریزج بوربو هراشنا نیراناتسسبو عاب
 زوفط قرف هدفدنل وا راب سا ندنساغ ود ؛لراعش تسوح نعد بونلا رالدرارو

 راروناب هدنا بونغیص هناي هرج یرانویلاق هعطق یتلا زوتواو یرارریدکچ هراب
 كرابک نامه هدنراکدر و رخ ود ردرالفاغ ندنکیداک هی" و نیس و مالسا

 یرغوط هن رارزوا راسکحاخ نشد بوردلاق نکلی و بولا ن رار و

 رايد قارب روع هدندرا نوروب بی رق هه رج هدنرااحت بیرف هماش بور دلا ص

 ۳ تاذح هادهحارص هدننلط ترصنو من تاغ رفظ نم تازغ ده لواو ۳

 مالسا یرانعد هطاام هکر کم دنا رامد تولوا هرزوا تاحاح ضرعو تاحانم

 خزود نیعالم هلا یرلهروجوا رخ بوردنوک قباق نمجوت هبناح لرا كن رلیک

 هخرالا یرادقم لنم زکس یدب ندننال هرج نررلهغردقو یتیرانویلاق لج نیکم ||
 تاتقا رحم الع یدنا راشلوا هداما و رضاح هاب رد یور نوجا كنج بودا

 رهاظ ینو امه یاغ ودندن را وش راق راکزورهبس نعد هدکد تار ونم ىلا ابض

 بول وایلوتسم فوخهراودنک .دنرلکدروک راکشا هلا یرزوک نیغیدل وا رادیدب و

 راتخا رازرف هلا واسکناو للذن یرغوبش هنا برزو نو
 نععلا هفرط هدنراقدلق هدهاشم ییغیدحاق كمال نعد مالسا لها ریدلیا

 | یور ییبسساخ نعام تولاص هسنرارزوا یک مردلی و بولا ن رادرا هدنگا ۱



 || تیغلوا لیوطت بجومیلیصفت ردقوب تیاجن هاحوتفو تاوزغو ردقوج تیاغ

 ۲ .روقو رپرب زواج ندناسکس یلاسو نس یدنروک یلوا راصتخا هلبا رادقم و
 | ریطست و ریرح لح یرک د تداش . ردشلوا دېش هدنسهرصاحت هطلام نکیا

 ۲ و ندنسابرقا ودنک یعباقو هلوقم وب كل اراشم هيلع یلاعت هللا هجر رونلوا
 ۰ ردلوقنم ندکب یاس رعاش نالوا قالا هکو لب بوقبح ندصاخ

 i < ابرد ثداوح عیاقو ضعب رکد %

 | لوا بولک راضرع نداشاب خلاص یسیکبرلکب ریازج هدماحنا ترصن مایاوب اقافتا

 یاوعد بسا كل وکم برعرب ندنایوجهد رع نابرع لئابث عقاو هدرلفا را

 ضعب بوسلم هبودنک ندنارعا هر و بوشود هنسادوس تنطاس هلا تدایس

 ندهیمالسا كلاع بوشلرجخ ها زولابناپساو بوروشوا هنشاب یرادغو دف
 بودا ررقم یعلس حت ادمب هسیا رولوا رسام ی كن هعلف یغنق ره

 ندنناح یرب هدکدلرپو رارق هنیرزوا كنو یرلنافوو قافتاو یرقاثیو دمع
 رادقلالض ندو ندهرق هلا بارخ هناخ بارعا هانی رو نم روېظ بحاص

 خاص نالوا ریازج ناریمریم هدنراکدتا هرصاح یبهءلق مان شول واب ندفرط رح

 رالوا هنمات فیرش هلفغلایلع هلبا راذک هننک راوس كي جاقر بولوا رادربخ اشاب

 ای بویمربو نامآو راراصاب لاطایف نکیا هدیاوخ ملا هدتحار رتسب فیرح

 نالوااعم كيد راراصا ندنزاغو بودا ذخا ییسهدرم هجو راراصت ناک

 | لواو رارولوا نازیرک بوبغاب هنبرادرا نامه هدنراکدروک یلاحوب یماعود

 بوریو ناشن ندنینها علق هکنېتم ج رب رب مان ولول نيعل لارق بیرق هبیلاوح
 ۱ ولیراص مکح ملا مان مادقاو بولیراو هننرزوا كنا یدبا شمریدت | ان زونهو

 یتشتسنانلو هدنحا هدندلوا لخاد هفرصت تسد هدنوک یحلا ىلاعتەللا لضف

 رر دا لصاح تمنع رفا و ندنراربیلد كن ر ره ندشرافت و فحت و ندرارپسا
 قلنادوبق هدننامز كناهکاشاب هلاس نالوا نادوبق هلبا یاس یلومیلک ادعام ندنوب

 ا لوا ردشلوا رزو هلا یسهاذ قامعسا لردیکو ردشلو نناونع تالیکبراکبو
 ۲ ا یورها هخر-# هزابشغا نوجا یسارحو ظفح هلزکدقا هنس

e۶ فرب 2 دوعروط ندب رغسلب ی ۳  
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 توالک | مانع نیک ودنا راو قامعسا هدنناد كن هحد وغر وط رو نم قاتا 1

 رد راشلبف اطع ینکلیکب رکب برغ شلبارط هدنساتا رفس هنکللاراد ۱ ۱ ۱
 .ددج لوش بول وا یلاو هدنکلم لوا هرزوا ثلادع یاوتلالع هنس ر 8
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 هدنس هب ره تمارک ندرونمو رردنود هنیلقا نمولادبع هکر دیا ناداباو روم | 3
 لوا -  ودشلوا روهشم هدنشنايم یاب را همای هناسرت فردا روه تا8 ۱

 یسیک هراب زکس ید نکیا یادوبق دنول هدنلاح لئاوا هک ردو یر ندهلج 3

 نعد هدکدندبا دارط قلخاب یربک هدناقل مان هرطنف هدنسب ر ھر ٩

 هلبرلنادوبف هیابساو زیونج و كدنو نادوبق نیعتمو مان مان هلغج ندنرانادوسق || ۱
 | ین وصو هربخذ رزولا یژایو هدنامل دوهمم هلا یک ہرا یللا زا ١
 رارولوا هدداقتعاو ود ردررقم كمروتک هلا یبودن کک تجزالب هدک دنګ وت ١

 اورپ ی و كاب یب یزعرلیک هدایرد یور اب رک | بوزاب رادغاک هنلارف زوج تح |
 قيقا ىلع ییەجدوغروط ینادوق دنول نالا ص رانا هرعاغاخ و نالا بوق ۱ 4

 كنا بوغارب رو و رارروچوا راربخ وید قدالوآ هدناا قیضم و كتر .
 یکیدغا قلعت هللا ةدارا هک ردرهاظ یتق دوخ و رارلکب بوروط هدنزغا

 لوا هلوا ربهر یداه هک هب یشکح رب و زلوا یسهناف كن همکب زاغوب هدلاح

 رک هولج ندزو و كراکزور رومان هجدوسغروط هصةلا زلو لوب نون |

 یتعب رونالوط زارب بوری ندزوک ینفارطا نا و رونالو یلیخ هنفیدلوا | ۱

 وص كجا ر ندنسارا قلنامروا هکرروک راش بوبالقو یتسهشوک ره || .
 رافیج هاج هوا هلتمش هکلب هسنل وا دارم كلروک لادنص لروکرب راقا ۱

 لوا تودا تاردنکسا ا لادن ول هجو سهصروف تانک رب

 لصاحلاو رک ندلح لوا بوریدزو یتیرابکو راراچا زاغورب بوریدسک ییارا

 بودانوط یکرب راهدازکب جاق رب ندزیونج هکر کم رولوا لصاو هبایرد هلقیرط و
 ندشرحهٍبا ازهتساو تتاعش صوص:ایلع مالاج نب ریس كنهجدوغروط ءاهراو

 هرزج بود رربک لا هلهجو هلو ررواضر هجن هنذخا لهروک مهلا یزءاقتا

 تسار هنروغا كنهجدوغروط ادخ تمکح نکیا هدېجوت یرغوط هرو زم

 یروف رادمان هجدوغروط لصاما و رولا راقاق هللا یسک و یسهلج بواک
 ندرفظ دعب نم بولو راهتشا نعشدلا نیب بود ردراکرح* رد رو یک هدر

 یلاوحا عوقولا ردان یلاشما كنو كموحرم رارولوا دما ان ندهلاسعو دیموآ



 . || یزدلپ هلبا رناو بوش راق هننادنول ابرد تبقاع ردیک هنقب رط كالیجشر وکو ب
 | || رهاظ یرلتلرار هصندصنو رهام هدایز هدایرد مولع هکیدراو هبهبنرحرب بوشیراب
 یک اشاب ندلاربخ بولو نییعت هدودنک یغلنادوبق هدهرسز لوا ردیک بولوا
 3 ۱ ار دعفد جاقرب هدنراتعت برع ریازج و رشاب هکشلیوس نع دا نیب یا یجدكنو

 | || ندنهنعییعپ هک درو لا هودنک راکزور رولواقفوم هبهربثکت احوتف قلا بودا
  هتلناص وا بون دبایک ہرا شب رکی لماک هک دریک ناوارفلام هنلا
 ۳۳۲۲۲ زا نادوق هدخرات لوا نفلوا لوذس یاسحا هنعف دنولو لوفشم
  هناع هلا نویسم یامتود یذا یشادنرف كناثاب متسر مظعا رزو هکاشاپ

 - || هدازغ اعم هلمزب نوساک بوردنوڪ رخ هکب هجدوغروط روب نم هدقدقچ
 3 و ندنرلفرط برغم بودا تبا ا هنوعد ځد لوا یدبا ش اد نوعد ود لهنلو

 ۵ كلنش هحب ولسا ےدق "هدعاق وشراق هنب رار یرب ندنیدناح هدناقرلم نیح بولک

 نادوبفنیکعروکب لاغ یکنفتوبوط یادص كن راک هجدوغروط راراتآ نیراپوط

 تفاح تروص بويعا تعباتم هکاریزرشود همه و بولوا روضح؛یلیخ رویم
 .هبلغ جد هدکنج یک یکیدلکب لاغ هدکنف و بوط هسرولوا كجهسوک
 | هصن هجن هلا نادوبق مانبربما لوا هلا هظحالموب مالک ًهصالخ رربو یتلاقحا
 | یرراداوه جاقر راکرخا بوللوا راتامر دخاقوف هبودنکو بونلوب هدرازغ
 1 | یثاوا رادتفا نودرک رایرهش شوکب هقلح مالغ بولک هنفرط رادم تلودرد هلی

 ۰ || بولبروک بسانم یغاعس لیا یراق هب ودنک هدکدتا رابتخا ندلدو ناح
 .هجوف یلاثما كنو و رفعج یلد ویبع حولواو یضاقهرفو ییطص» یزاغ ندناقلعتم

 هناسرت هلا هفبظ و هجقا راکول هنرلمدا رادمات و رارب و ییادف هدنمان یاد

 | بونلوا بصذ رادرس هب یک هراب قرف « هرکص ندهب صو یدلر و یراملتادوبف

 حق هلا هاما هاش داب نمه هدک دلردنوک ه: ى هعلق مان مپ و ERE WT , نشد

 یو تمالس ییسهلج بونلو رسا كب ید لماک ندمالسا لها هدنحا بودا

 ىورەأم تداع_س باب هلا هروفوم مانع هدعب ردشلوا تعاب هصالخ تجز

 19 بوروک راوازس ینتمه ولع یرلتمضح راقو یلاع راکدنوادخ هدقدلق هدیلام
 . | نداشاپ متسر نکلو روروب نامرف هتتمدخ قلنادوبقو ناسحا یکلیکبرلکب ریازج

 || دایرهش یدنلوا اقا هدنغاصس یکسا هنب بورتسوک ددرت هدنلوبق.نیکع | زازحا
NEE f 
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 یربخ یرالوص و هنکللاراد ودنک بوشالود یکلاعهللا قیرطو كرانو بایت

 بویمر و اضر هنراوخد هرهشبودنارامضا قلروضحبرادتمر هدقدنل وا ضرع |

 نیطالس نکل رایدلیا نییعت رانابنکت هنب ررزوا بوریدنوف هدهرق رب هدهمثط |

 مر یرطاخ بوریک ندزوک اپارس بودروتک یضورعو بیتاکم نانلا ندفارطا ۱
 ریداک بولا هر توردنوک ل رلمدا ناعم حاقرب ندنصا وخ ودنک هدعب یدلوا

 سلح فدک جد هود دتر توردتا تفابص هبازربم موصعم لیکو ال وا

 لا اصر نسح رک ندماعنا و شش و مارک او تاقا بودروتک هنصاوخ ۹

Ssشیت لاو و ناف جن ادا تو سی ی اش  

rsما ا  
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 تعلخ رحاف یکاو تارب ندنصاخ لوط ور و دعاد ونیح تورو تزاحا هک

 هس هر و وحس یباج ی یدس E هات هصماا ا اطع

 بوک ندوص مان یار رزق یک هنر قو هوکو ندنکتا

 ندا یدل وا لصاوو لخاد هدأ ۸ول هدرخاو ۱ كرو نم هام ندنآ ا

 كنبجر ترد شعلا زوب زوقط هللا لزانم یطو لحارم عطف هدعب هرکیراید
 یخا سنو یاعارس كلا یوم ردا هوناتسا یالاراد هر

 هاشدا ترضح هدنمابا یلوصو ههینیطنطسق ردشلو تیام هدلب ت 2 اچ

 باکر تولوا لايم ددی لوا لاعت ی و نیفغلوب هدف روا ۵ کت نکا 6

 اک نوا کک ًادرف ادرف e هدنراقدلق هدلام یور دن نوای

 هود ا یو ی ی وم تواک هروهظ یاو رسخ تدانع د ص ةداوح

 رسد هلوقمو مالک و الخ یدنلوا ناسحاو هو رص یل هق رفته لا هاکرد هلا

 رهاظ یودا رثکت یسلوا مطست و رب رح هرزوا مات لیصفت رادو ماحا
 3 تکلع هک و و بودا تحاس ولکدو یر ند رالوق اع نع تار ردنابع و

 ندرداو یسمعیچ تواک هتلودرد دهن بوراو هشروضح لولم هح بوشالود

 ۰ یدلدیا ناب و لیصفت هلغلوا

 شک هدوحو هد هب رگ رب مرزع اس E هک هحدوعروط روشم نادن رک ارد

 او تسدر ز هک افحح ردشمرا هش یرذا لغوا ك ا مان لو
 هدقدل وا لوغشم هتعارز رلبا بو و تکی اتکیو درف یحاص تعاحهو توقو



 زا نسحا ید هدک دید رد ر راح یراکح هکلام

 رد رسم هرانا قلوا رادهصح ندهلج و ررقم یراتموکح هبهعبس میلاقا بوریو
 سصم "هرهاق ندئلات ےاقاو نم نیمرح ندینات میلقاو نع ندلوا میلقا

 . لوپاتسا کاش ین ةینیطنط ف ندسماخ میلفاو امشلا بلح ندعبار ےلقاو

 اا ےلقاو ردن زکر مث یهدنمان نیدوب 11 ےلقاو  ردایئد ریش هلبا یمن
 لود رند هج یلاثما ناو نامرک قاو یزوا هدنرلفرط قاد تشد ندعپاس
 ۱۳۱۱ ا وزر ودردقو فالخمدالا فاصنالاقح هدکدناناب
 ۳ ۰ 4 كاك بولیزاب ىرهمات اجا هرکصندتفلا هي وعواو
 ا هباصع هدنشاب نابدرت رو نم هاشداب هرزو ۱ یرلتداع هدنتفو زاغ سزا

 O كغا عورش هعضو لوا هن نیفلوا مزال یرلفقوت نکیآ رونقوا نازا

 موج سم ده نوک جوا بوشود ندنایدرت یاب بولی ریصاصعاک ان ادخت
 | رشد جرات هدیدنبب ر هلو یر نددنه یا رعش تح ) هلع هللا ة جر ) رابدل وا

 ۱ نمرات رکید ٩٩٩ هنس هاشداب نواه یدلوا توف ( هاشداب نوبامه ے راب.)

 ۱ | بوتلو هدتس دعب رک | نيد الالج یلغوا سب ۰ داتفا مایزا هاشداب نواه

 هدنرزوالو بوتل وا ناوز هلو هدنلاراو یداکچبارطضا یاکدجاک هکللاراد

 ۲۷ رش ا ا نا قد لا اینست و فد هاشداب
 ۱ | بولیک ندابرد هلراک هدقدلراو ( هناشوج ) هداب رد لحاس بولیدیک لازم چاق

 ماشدا تولب راو هناشخد تیالو ندنا هک رېش نالوا ناتسلباز تخح یاب

 ۳ ۱ یا ید ندنا بولیقج هربعذک ندنآ یدنلوا تاقالم هلا هاش ناعلس
 بوناک هدنام تشې دنقرعم ندناهرب]ایاروام هدناروت كلام لردبا لزانم عطقو
  تد» رب نوجما تحارسا هدروب رم رهش یدشروک هلبا ناخ قارب نالوا یهاشداپ
 | بوشلو هللا ناخ دج تسود یرلهاشداب «دنراکداک همزراوخ راید هرکصخدمارا
 | هاسارخلردا لحردش بولرج وك د ندراید لواردشمامل واتاریصقت هدربقوت
 ۱۳۱۱۱ وزا تراتزتیراترمضح اض را لغ ماما هددهشمو یدنلک

 هرو رم یدبا یکاح ناسارخ هکازربم مهارا یلغوا ازریم مارب ی-:هداز

 هغماللو هلا الب ك هله هرکص ندتاهاو تیذاوتراحهنوک هجن هدنراذدشلو

 هاش بوناک هن وزغ رهش نالوا قارع تح یاب هدرفظلا رفص ةياغ بولوا تزاجا



 هنڪڪاردا هنلقع هسبا هل و ناي هدنساوه رګ بوق یر ملاع فوقو لها ندا ن ربس ناجح و لوا ندزب راشع دهددغاک یک هدفادر یوصیژک | كيل

 را هفیظ و رغاو رلیدلیق ررقم یکم رک هرم ید ر بولوا لماع هلبا ینوعصم فو ||
 دوجوم و یرایک هرخالاب یلج یلع دنم درد رلیدلزاب رکون هنهاشداب تارک هلا ||

 ردن هلا یطرش كعا لاسرا هلود رد نرام لا یغارو تابو تالا نالوا

 لالح كهاشداب ولتداعس هرکص ندعلسل هناخدنوادخ یکاحو رظان روز

 یکیا شما زوب زوقط هلا هنسک رفن شعب ندضباوت ودنکو ندنرلوق روخ
 هدرللو و رایدلیا تعزغ هدابا دنجا نالوا تارسک كالاراد هدنلناوا كنم
 هاشدا بولیراو هدایا دجا هدلارنم یحش) نوا كردا بس بیارغو تئاعع رجب

 مالک لصاخاو  رایدلوا تافتلاو میظعت رهظمو تاقالم هدجا ناطلس تاریک
 هجوت هموسر تع#) مور راد هدرفص طساوا هلا تزاحا هرکصندمارا نوک قرف

 ید ندا رایدلوا لصا و هرهش مان زکر ا ردا لحا مع یطو لزانم عطقو ریدلق

 هکنار نددنسدحرس بودارفس ندنابای و ناتسکیریرادقم نوک شبنو بودی

 بوراو هوس تحار ثدلب مان غابرهش و هنوخ رهش ندنا رایدشر یا هیهبصق مان
 شما هدنفرصت كنازربم نسح هاش نالوا دنس هاشداب ور نداد قرف هکر لیدقیح

 هن ر هل امرف كنودنک بوشود رهظم هنناسحاو ماعنا د كنا هدناقالم نیح

 دنسم بودیا تافو ازریم نس> هاش هلقح ما نکیا هرزوا مارا هدرابد لوا مایا

 نوا كناضمر هام هدعب هناو هاس ربش هلبا ینذا كک اح مان یسع رم نالوا نیش

 لوزت هروهال هدلاوش لئاواو لوخد هناتلم رهش نالوا دنه تیالو دحرس هدنشب || "

 ود ردمزال زکناقالم هدنه هاشداب هدنبلا هاش ازربم نالوا یکاح یدلوا عقاو |[

 هشرېش یهد هدهدعءلاید رخا توردنوک هدنه تاللاراد یبیلج لع یدیس

 نع نانا عنو ےظعت هناغع لآ ردیهاشداب دنه هکهاشداب ن وامه هددشلقاب

 لاسرا نوجا لابقتسا هلنا یسیمدا كي جاقر و لیف زود رد ییناشیذ ءا ما دعو

 یلاعرب هدنلوخد هرېش بوردنوک قاجرخ فوتسمو تعلخ یییاو تآرب بودیا
 قراعمو مولع كن یلج ىلع هيلا یوم یدوملا یرادقم یا جوا توردنوق هلارنم

 عاوناو لخاد هنصاخ مز كهاش نوبامه نیغلوا هدلاک یکلنرفا رک رعش و

 بودبا فیلکت نیفلناخ ناخ هرو نم یتح بولوا لصاو هنمعنت یناسخاو تاقتلا
 سلح و هدنبعص یانئا نوکرب یدمربو تصخر سکر ه هننق راقمو تزاحا دیک
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 ملا شپ ندنشدو یدنأب یدشت وط ینوبااق لوس ر جد كنعتد اماف رايدقاب

 1 ۱ 8 هدرادورک یانا بولک یروفرا هرانک هخردق شب ندمالتسا بناحو

 || كنتلدونوز ندعا لاح بولاقراجانو زجاعەل فرطیکیا راک رخا یدل وا لاله

 اا تر دالوا ىز روگ كفار ور اصوصخ ١ ریدنوا
 ۱ || قفاوم ید رکزور بوشرا ماشخا یھب ماش ماکنه _ریدلغاد بولکود
 ا نا هنفرط ناع هللا هفردق ددم زوفط نالق هی نکا بوبه
 ۱۳۱۱ اهاشدا بولب از ردع مان رداوک ندناو هشاح هنیس هددبع زور
 ۱۱ دوو صولخ ضرع هنفناح هانیلام هاشداب راد نب نیدلالالج
 هدلغ لوا یداتوف هقیفدهدععوق زوغالوفو هدکمرب و هداوزو داز نیفلوا

 نافوطو رایدلچا هیایرد هن هرکص ندکدلروک تام هجثدلوا نکعو بونالوص
 ۱۳ ۳ البصا هکلیدکح تک الف هب رمو بونلک تسار هبه روف مان لف
 ۱ وا رفل وا قرف زدنوک و هصک هکیدالباق تالظ ىلا هبن رع رو راددههلوا رداق
 3 حوم می و ات بش ( تب ) ًاصوصخ یدلنا هایرد یغنوج كلافناو لاجا
 هسک ره تب ( ژن ) اهلحاس نارابکبس ام لاح ام ادا لیا نیذچ ناک

 | یا ( تبب )«هراند زیااح رولوا هجن هروب نم نداویق . یدیا شلوا نابز درو
 ۳ ۶ زوم بوسا زار وق * لوا لداب رد هناد ۳5 م دود لک کک

 ]| ییا ؛ا هدنزو ایردو ىدا رابا رلقلزاونلد بورو هیلست ويد ۳ زن  راکزور زلاق

 1 E نمرخو رانالبب نوزوا نوزواو یررفیا زکدو راقلاب یو هغردق
 ك اع تمالع كقروقردلب نلاوخا ارد . یدلشاب هکنروک
 ۱ ۱ ندتازوا هلت تبانع نکل بوکج جد نفوخ بادرک هک اما

 هکر ید هدقدنوط زو هکدنشور بولیچا راوسهو یدلوا سیم تاج ندخز رب
 یماش كن هناصب دواک هددنه تیالو دحرس رايدردقاب بوراقیح مدا

 ناقا بول ندنک و ا رولکنمو نایمدروق لر دیک جد بونلوا صرحت
 |[ هعردق جوا رایدفار روع هتناعل ردن مان نمد هدنلحام تارک تیالو نا ریخو

 ىلا قاب بولاق ندلع نینءالوص ندنروز كرهنتروف ناکچ هدرانوک لوا ځد
 کا ٭ تسراعت یب عفانم رد برش ( عرصم ) ید قلخ نالوا هدراک هراب

 لاخ یرلیک بولکود هرانک هلا رالادنص ود * تسرانکرد تعالس یهاوخ

 اود یدنلایرخ یهجوت همس لوا كنماغودلاقتروب هدانا و رلیدوف
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 یربخ یکیدلنود هيهرصب هنب یرورضلاب هلکمش را دنزک و ررض یلبخندنخز
 جرات یداشلوا لصاو هدانا یرلف دل وا لخاد هیلح یرتمصح رو رڪ  هاشداب

 ردامو عج هدداو لوا و رهام هدابرد مولع ینلنادوق دنه یارد هد ك

 ورو ماب 7( هب یلج یلعیدیس فوص وم هلغاناص روق و فورع,هلکم د یناک

 رو ن یدلوارداص یلاعنام رف هک ا اخل یاب رد شد وس یرلیکنالق ہد: صد 3

 هدنسهرغ كننابعشرب شا زوب زوفط ولو رضاح هدهرصب یلچ ىلع یدیس ۳

 بوک ندنراردن زا ریشو سراف كالام بولوا هناورهلبا راک د وعم ندناملهرصپ

 بوک ندنزاغو نمره هدعب بولیراو هن رحم ندنا هفیطت ربش ندارد لحاس |
 کک هن راک مروح ربش نوک یعچوا نوا كغ رش ناضمر هام ندیرع رب لجاس ||

 رردکچ نواو هدهشیلا و نورو جواو نويلاق ترد لاض لاقتروب هدنفیدلراو
 : هنتراسخو تراف كتالو مان نانموس هددنه لحاوس هلا یکه راب شب یمرکی ًامج

 ید نعد بوریدلاص هنرارزوا هلع ىلع بونلا یرخ یکودا رالوغشم
 نونلوا تنحو لاتف هلا اتو بوط ندیفرط هدنرقدلرا

 یتتیعج نیک رملم سصرص دان و تولوا نازو هنا اح نيسه رفظ مسن ناجرلا تیانعب ۱

 یدنلا یراد-غردف هراب یکیا 4 :ا یرلنویلاق عطف ییا بولت اک

 هلاس رلفتسم ییتشذک رم ا تحانس هدنعلنا ادوبق كن ودن 9 اح یلعیدیس جور

 هد نانل وا 3 ازوراک هلا نعد هکر ازا هدرا ردشم وق ا ییماب بودا

 تولاط هند كنابرذ ٠ 9 ندر نرد یرادقم 0 ز وقط اسم

 یتلاو تاروش یتسوا كنا ردو 3 ود قدلو وص ذذل تیاغ دما جد

 ید می تب مالک لص ۰ شاق ناب نکرد ین یک الو 7
 هام ۵ لب . ع) 4 راس رهش و هیاسع بصق تاو داور ۵ دزو ارد

 بولیراو هنب رق ناملقو تکسم علف هکیدیا ردق ةلیل ینوک یصتلا یھرکپ كناضمر |
 هزاب یکیا زوتوا ًامج دهردکح یرکیو نویلاف یا نوا هدلحم كحهرک هشاعل

 .نداربک "هوص هلا راسک اخ نعشد رارکت بواکاةچ هن رارزوا یسیک لاقترو

 یربرقت هکیدل و كنجو بوشا بنر رب هللا كنفتو پوسط نیکد هباشع تق و
 4 !هربموق یب هغرذق رب ندنرلیک مالسا لها هحر کا ردرپ رحت ماج زا جب راخ



 و ئام ۾ او و شم E ر هما لجو : ةمالساهاشداب داو

 وا كنسەدعقلایذ رب شا زو زوقط ادخ ربدقت یدیا ریظنال ربزو رب لئاق
 اشداب تقورس هلبا مابق هروېج روما ل اصم ماظع ءارزو ینوک ناوید یحچوا
 دلرود یرج راموط رو رم رب زو هدن راکدریک هضرع هشرلترضح ماقام
 از لکد لیق هک هدن وب تبارغ یدلروا یتیو هدنک وا یسهطوا ضرعءنامهو

 دان. | هتخادرپ لاوقاو هتخاس لاوحا ضعب تبقاع نکدغو تلاح رشا ناحا

 ات عسر ه: ترازو متاح بویارغوا هب یهاشداب مشخ هرابم# هلا

 ء ناوسن یصوصخ یسک هردص كناشاب سر لصاحاو یدنلوا
 ۱ . هن راوطاو عاضوا كنا یماشا هیلزع كناشاب دجا بولوا یدوصقم كناشن
 ۱ ۳ لوک زاونب هنس هلازا هل ا یسهظحالم ردبحوم یتساورات عین و لخد

 ۲ a هرکص ندنلتف ی رش عماح یهدن رق یمویق توطهدلوبناتسا سفنو

 ۱ ( یلعالاهنلای هنکساو یلامت هلادجر )

 e E !ع یدیس ی :اک تشذک رس ناب رد

 یفد ی تلالصض لاعترو نالوا یلوتس» 0 دنه لحرس مدقا ندنو
 وا r یاعود e سکوت 0 و رهاق نوا

 ۳ هغمراقبح یک اهوع نی هرص) ا یرنب زد هنلازاشم رخ

 / هدننرق نیر یسدعطق ر بونارحمص هلا هعردف هعطق جوا قلعتم هب ودنک نامه

 | موسس یتنایخ هدل و صو هرصم بولک هشبوسم هليا یمهعطق یکیا بونلهراب

 .ندنغاهس فیطق یتمدخ قلنادوبق نالوا رک ذ و یدلیا باحما یلتق نفلوا

 دج وم فیرش نامرف هلبا راک نانلو دوجوم بونلوا هیجوت هکب دارم لوزعم
 كنافلدبو لاعفدب لاقترو هدکحدنلک هنسهل اقم نمره بوقلاق ندنک وا هرصب

 لاتف و برح و لادج و كنج ےظع ندنفرد بوراو اقیج هنررزوا یساغود
 بوط یجدهرانک هلیفافتا بوشود دیهش هنسک قوح ندمالسا لها بولوا عفاو



 مور هدهن ردا س ورح لالتخارب , لاوحاو نکیا هدنکر ادن كمروک ند ۱

 و لرعس “دار زهس 9 4 ماد هدهظفاح تام و ۳و ناک هم

 نامه یدشربا بوک یراضرع ددعتم كن هدازمشو كفا ربا ماکح هدنرزوا 3

 یکیاو بولشوق یشاب نابکس هلا یریکب ردق كي چوا هاشاب د ثلاث رزو ||

 یدلروی نامرف یرلوا ناباتش هنعفد نایغط باصصا هلسملالع لا یساغا لولب |
 یراقدلوا ناور هنفرط هنرداو رذک ندنربعم رادکسا ناشیلاع نامرف بج وهرب 1

 دنمانیرزو كن همزودرو نمهلبا یساغاهدازهش ادیب یلوبکی هدو هدلاح ا
 نیراربخ یدهعت راتماعزرغاو راتلاقسا هلا ناسحا هدع و همه« یدعوط لیوا نالوا ۳

 | هرک و راردا لیدب یني ربدنو یو لیوصحت ینلاح نورد كفرح بوردنوک |
 ندقلاتروا یب هلق هلوشویو مسلیهدیا تمدخ هچنابا هنفرط بام تنطلس بانج
 نا بتلق ةمزود هجقدلوا نکم بوشود هنیرکف مسلق كرادت هنوک هن هغمردلاق ||
 هدننیام و هدقدلاق امنت و كت بودا ناشی رب هلنا هلا رر یرانالوا مده هدننا |

 بولوا تهیگیو لدکی هلا تعاجر ندنمهفناط یعقا ندا تمباتم هودنک ||
 هدقدنلوا لارا هفرط تداعس ثناتسا هللا هنو دیق بول و

 لیوا نالوا هدنمان یر زوو یدلروک راوازس یلنق هللا باذع دشا هدنلا رزسلد |
 ۰ یدنلف تیاعر هلبا تماعز یلاعرب هدنسهلاتم تمدخ کودتا یدغوط ||

 هک اشاب دجاهرق لتق رکذ #
 شف ریش دوو د جاقر مدقم نەر ردص هک اشاب دجا مظعا ر زو

 1 قفوم هنعق لراوتساذعلقرب یکراوشمط ًاصوصخ بولوا رادرس هراثآ

۳ 



 ۳ و اسا ندا هل ارد نا هاو ناشید

 1 ودر تحار و 2 هن رزم تداعس ةناتسا تاللاراد ینوک یجنکیا نوا
 ۰ یدلروب تناکتسارپ

 ِ سس همز ود ی ِ

 1 ۳9 2 ود روج اٽروص ندهسورح كلامو رود ندنرهتطلسلاراد هلا
 |[ صاختاو لزارا ضعإ بسحدب و لصا دیو بسنلا لوهحرب هدنرلتس كينالسو
 ۱ | تمثعو شيع هدنرنهشن كرايد لوا نوجا تبحصو ریس اي زک او تفلا هلا
 . فیرح هچنر ندنراراداوه بونم هب ودنک نوک افت ىدا رازاب هدنساوه

  هلکمد ردراو تماشم بحع هب طصم E اتش میام هل راتاک ءاننا راکداب

 ۱ " یلعت لاو دابن دب لوا هراناد هلو بوشود تنطاس یادوس هنداسفرپ غامد

 ا . ناطلسو تک دفالخ تع” بو وق فاصنا قیرطو كعا یدانسا یک كنو کی

 ۳ انووک اور هو م بهذط اشفاهقلخ یماهنزار منپ هجریدقت غیدلوا ینطصم
 | هک انوسلوا فقاو هد اکو جدهدلاح زککیدعا اطخ هدزکتسارف صوصخاب

 | ههقلقل هلو لواود ردراو ینامز كن هنسنرهو نوسلوب لوب هزمعلع مر ادعا
 دا رداتنم بوراواد توئروک هدننروص تح صلو دن هلزارا ندا تبغر

 | لزارا هکیدراو هه صرب كل رهدیک بول وا ثعاب هکر وجاور ربیدتو هنربو زترب

 ۱ 9 هدنبرق یلکرا یتعب / راش ا سابق ینطصم ناطلس ندکچرک ینوب سان

 ٤ دب روب نم هدازېش تورب ولاص ییهدازېش و رالوا شعا لتق یصخشرب

 دی ديعب رکسعو هدرفس هاشداب ولتداعس تود کلم همت تحابس قد رطب تروص

 وا خار مع یزار ول رک و راکشا ییودنک ود ردتصرف لح هلغغلوب هدرب |

 | شردیوا مدا یرادقم كيب نوا هنآ ندننادنوا كفارطا لوا هلبا دساف داقتعاوب

 روس قداکو کیا رو رریزوو راکبو راقانوا یلاع هرزوا ینافع نیا یتح
 ندنزوب داقعایصحت رب مانیدغ وطلیوا ندنسهشاط ىجا و شهاب رارکسع یضاق

 داماو ضفر هدنراتم هجر ودو هتسلسو شلیاداممرب و دنم هر هلا ثلهظعاربزو

 . بوریو تیوقت هنساوعد كروب نم روهظ بحاص یرلیفوص یلنوام روپشم هلا ۱
I: 
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  ۱كب قادن یکب یسهعلق هجور و فسو ریم یکی هرایسو اشاب دم ریپ یکی ه

 راشهروتک نراجاتفم ءارلدعلق هلا قافو و قافتا ك هاش ناہج یک : نامرواو

 روز رم ندابلع 2 هبتعو رشمرد)ل, یغددلوا قم هب درس ورح كالا یسکلوا ۱

 رادرکر فظ رک ع ندراثا ترسم رابخاوپ هل لابو راشلنا بلط کاح هنسهکلوآ
 هایت ود رد روز رهش هاکتلابا تولوا لصاح هزادنا ی نونو را قوت

 كنهدعقلایذ هامو یداروی ناسحا هماجرف شوخ درم رب مان كب دارم ندنرلاوق ||

 هسا ویس نوک. ی * رکی قرهنلوا لحارم یط بولقلاق ندمور ضرا هدنسهرغ || "

 هروب نم تلایا ینغیدلوب لوصو همور ضرا یسیچلیا كمجع هاش هدمايا یکیدناک
 سا ويد نسهیاللوب هنلرنم هيساما هجزمدرا نکا ضرع هاقلود رد یسلاو ||

 ہاکتخ لیا لاسفاوزع ینوک یصجوا كندا یذ ءام بونلوا لاسرا فی رش || "

 یمانهنجرخ هدننامز هرصابق هک روم ةس ورح یدلرویب لالجاو لوزا هب هیساما | "
 هدراید لوا كدهراپب مایا بودیا ررقم ینمالمبت هدنا یشق لوا, ردروپش لا |

 ندنفرط ےجع هاش هلیا نوکسم عبر هاشداپ نوباهنذاو یداریو رارق هماراو کم "
 هناشیلاع ناود هرزوا عدق نوناق هرکصندقدلو لوصو هبایلع تع "یچلیا نالک | "

 همان بولوا فرمش هليا ريصم ماع رب رس ةیاپ لمبقت بوکچ نشکشپپ بواک | 3
 روما تآ لادن یدلبا مدت یعظعت هددادو نیا ضرعو ملست ییسیهاش 3

 هاش توایتسوک زاوج هماظتا هلا دودح عضو هدندیام و دماکشتا ی

 توادع ن نالوا ندننفرطو یدلغا تروص هدل وصح هنس ,( لاما هجو كبسامهط |

 ىدلند یضمام یضم هلاوحا ةتشذک بونلوا لیدس هتدومو تبع تموصخو |

 تیاغو :تیامز لاو ماظع یارزو نیک هد داق نیطال بس هعدق تدا زد | 3

 هروک هننفایلو تفایض یرو نم "یچلیا ادرف ادرف یرره هلا مارکاو زازعا |

 نالوا حالف تیانع نیعو حالصو حص ضح نیطا نوعضمو بودا راتاعر

 تونلرپم هجوم هنس ق اوم و هنسح دومع دېع هدعب یدلزاب راهمان

 ید رفس لاوحاو یدشرا هماما مص ما نوح یدلردنوک هندناح هاش

 هنساعزوهایسو هنسا ما لبا مور نالوا هدقالشق هدعب  یدلو ماجا ندزوو

 تزاحا هنتعجارم هنفرط یریلصا نطو ههروصنم رکسع هفاک هاب و ||

 ندیک نامه هدکدلربو تصخر هکشک ندلببس قیرط نالوا قفاوم هراودنکو 0

$ 

 | روز رهش ًاموع هلا قدرطوب راشلوا لوق هنهارد اکا هاشداب اصل اس

 ۹ مت 5 اد دا
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 EM قدس و ۳ E ناباع ی دلم و

 ام هزکتفو ا و ار ورو هوا 2

 ۳ را 1 یا نالک لاطاق ود ردمعحم یردب ییرخت لیدرا

 الو ریخایح ندهاکناح رخ و هاشارپ اس هدنل وص و كن همان یدنلوا

 1 ساویس قاطن نودرک یانو ید ندلرتم لوا هدعب یدلروب هیجوت
 هکب راکب دادغب داع لوا نکیا قافا مولعم یودباررتمیبلوا رک هولجیرغوط
 ۱ مجع ادتنا هکیداکر خ نداشاپ دمع یب هطلاب
 رع هللا یراروالد ناتسدرک و دادغب رادمان و ریلدمان اشا ناقع هجوم ناج

 هرصاصح دیدم تدد نصح نصحرب فورعم هلکعد لاظ هعاف هدند ودح

 ma 8 هیلا یوم یاشا یمیگبرک کت داد ۰ نکا زر

 : ۲۵ هدنسا ا تع زع هد رس



 یطو لزانم عطف و یدلروک بسانم تدوع هنفرط موسر تج, مور ندروب
 هنیرق هعلق رب مان یسهعلف دب زاب یئوک یجدب كفی رش ناضمر قرەنلوا لحام

 Lk اکب ناو هدکدنلک هنک وا یسهعلق نسح نوا دل رفص هامو یدلنوق 1

 یارما مدفا ندنو یدل و تزاحا کک. هت زاید ولرابد هناسدرک ی
 كي هما بوسنم هب ودنک كب نیسح ناطلس نالوا یک اح هداع ندناتسجروک 3

 هما  یدا شلروب نامرف هکش!نوشاج هنرزوا ناار ذآ هانا ۲
 ءدراتالو لوا بوراو هاباراغلبا هتم ناتسدنسو دغارم بز نیر ۱

 ناسکی هلک اح بوروا هشتاو نالاتو ام یتسارفو تابصق هلج بوراپ وق راتءایق 0

 هب رعقارع هکیدلکر خر هب ودنک هدنساننا تعج ام هن راهاکتلابا ه ركض نکا ۰ 3

 ثرهش نرفو ټعس و نیهر یالاو یاضف نالوا فورعم هلکعد نایلس تحت نیس

 سولوا كيب هنر هلبا یقین ترضم دصق هدادنب و تنواعم ههاش هدعفترم و ۳
 ناطلس هرجب ندا وسلم هاش هدف رطا لوا :E بودا تعچب . یمایقش

 یر و كنج میظع ندنیفرط بوراو هش رارزوا هلفغلا ىلع كن نیسح ناطلس

 بوسا ندبناح ورب ترصن ےسذ تبثاع راردبا كت ینامج ہنی راشاب كنب رار |
 یرافاصس سوکعم بولوا ناربلد هرن فدهو ریشه معطر ٹک عجج ندراهاش ||

 هنفر ط راک رانا دخ یراهراقنو سوکحو یراغوتو یراجات عصمو
 رب ندنصاوخ صخا مان یلوق هاش ندنفرط هارد. هاش هدانا و یداردنوک

 هدقدلوب لوصو هنوبامه یودرا بولک هنساحر حالص و ص هنسک هیلع دق ||

 "هدسعاق و یهاشداب هنسح تدام بونلوا ضرع هبارا ناهج راب رهش یایک اخ

3 
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 تداعسر رس هيا لسقت رایدروتک هناونع كلف ناوید هرزوا یهاشنیث هنگ

 هدمد لوا نسهمان ( ع سصم ی دلبا میلست ن هسهمان تولوا قرشم ها رم ۱

 نالی ردنوک ندسنفرط اشک كلام هاشداب امد قم هک و یوفم ۰ یدلیا جاست

 تولیزاب تاو هلاتتمالا تحاو رها لوا یا شفلوا توغد 1
 هژئاقمو هلباتم ندیاحوت هسلکح رکشل همجع تیالو ځد هرک نوا هرکص ندنوب

 تلفغ لیععسا هاش مردب هدناردلاج .. ردلاقحا هن كگ هرطاخ و لاک ما

 ر ی

A ekا  

۶ a ET 
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 8 3 تلالض مان هفیلخ و ناظم لوق ا اراو ناطلس ترضح و حش اوناو ۱ 0 ۱ 1

iلش د رط و و تم رع هدایا تشم داد دول بو ]وا ناز ك و لدکی ةلج ناشن  | a 

 3 ههلاراشم نکیآ هدهظحالم هلو یر ره بوشود ا تصرف هشذخا



 انسا لها لا د 0 اا تاینا عطف هلا تراسح هنرلتراسخ و

 كن ادجوو هرذ ندناعاهعل هدکبلف رکا زعشقاب هرلنالوامابق و راع رشح زور نمومو

 ۱ ۶۸ یی ااا لها هعبا راومرت لر ندید دیاقع هدنرازه ربم
 1 رار دالا و یناراعیب ها رارفالاونیسالق تبانا هکتلالض دالاوضفر نالوا
 A ارد رکتسع تو وق يکلرالاس ه الو ا یدکناب لا

 هد روهظ ا ثداوح یهدافخ نوک یارو ندهیملا تاردقمو نس اک لباقم
 هنيا كنفتو بوط نالوا ثعاب هکیرارف هلسارهو فوخ رکاو نسهلوا بم

 :رلاوخا توبلوا كنه و هداما نوا ند ضفاور كنج تالا هلوموا
 ۱ ید یهدلاطداو ناک ورت هنعفد تشاو ام هو نالوا مولعم

 رشعشخ ریکسارضنتم ( دیدش سا هبف ددا الز او ) درج نآرف ص) اص وصخ

 السلاو | رددد و رهاظ یکیدلیا تیافک هزک هلازا ددج مر اطا الب دیفس

 د ندا زنم لوا مالک لصاخاو . مالسالا رکسع مبنا نم ىلع مانلا حصنلاب

 هتیقط اف هکناور هدلب یدنلوا ناور هناور بناح هدنشبنوا كنابعش هام بوقلاق

 1۰ رو اخ رادمات بو كلعوا كهاش ردهدنسهاثم ناح هنممز نارا ثالم دوجو

 ۱ هرارش بولیروا هشنا یراناتسوب و غابو یرلیارس بت مو بهذم كنراناطلسو
 | یرکب كرورم هامو یدلوا نایشا هبارغ و موبو ناسکی 6 ام هل نازو رال
 ت ذک ید هدنا هدنغیدل وا ناتستالام هاکل رم ناوک یارعص ینوک یحرب

 كلو تصخر الط ىجا نوڪا تراسخو تراغ هنارس خرس نامناخ

 | یرهناشاکو هناخ نالوا ناداباو روم ورتسک اخ هلدا انف شنآرب تالنوک یجرکب هليا

 ۱ دنا كنهرونمةفناطو یدلاق شاط هنیرزواشاط بول واربارب هنیهزیور

 هو لباق هکردراشعا لیصح قلعوط هبنرمرب بویلوا تیافو دحدوخ هتينع

 هنرانو اه باکر كنامز ناعلسو نامج هاشداا ترضح هصاا ردلکد

 یرلغاط براص هایور لاثم هارک هاش ندنموسه كلا ےن ترصن رک اسع نالوا

 7 ناشنو مان ناف رط هلېجو ۳ و یدماقبج هزو رلصا تون دا هان ودل

 و هن رطاخ لاقحا رومظ ندبأح ر و رودص تکرحرب ندا تویلوا ناناغو رهاظ

 لات هلا لصف ) هدلاح یغیدلراو هن رزوا هدقدنلا یررخ ییدعا روطخ

 . قوا الاو یدا لکد لا6 قسلوا لئاح شابط و غاط هنمادقا كمالسا تارغ

 ۱ لرنمو تعارف ندهیعاد لواوید ردیفاک لاثوک رادقدوب هلالضرپ و لاح هثشکر
- 



 ۱ 1۹ یرارا نر یراروالد قوازو و یرکشا هب 1 هدا

a 1تالا راوازس و نیس و ۵ كي مس قیال هوا راکداک لبا یالا مطوو لا  

 ه ر دع اوذ هکیدل و نانر > هنس هل ون ناټسكلا# راب رهش نام رو هدا رب دل وا نرفاو ۱

 | كنهلجو رایدیروب ندوری بولوا رادنودهربهر رفظ ركل یرایکبراکب ساویسو

 نام ردو یلوطانا ی حات ثراو و تم اغ هدا زم» ترضح را 4 وق همانا

 9 د و ٠ ص او ۲ اا تب 2 باکر هلا یریکبر جی7

 مدح اب 1 2 راک مور 0 1 تد دخن هدل و لوص
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کا را و ناثسدر 1 ماکح “لج نيغ وا ار نا | اره الان

 یا رد 
Ba. 

 نابعح a اشاب د یسیکب اچ

Eنبع ی وا ناشن ترد  aنيظعلا ا هرزوا نییآ بارو  

 نوحا ا ذناو ضاها یا کور هر 1 صرات ینوک یحدرد

 ۰ ردو هن رابعب ییروص هکیدل ردنوک همان ر , هلوقحوب ندنزو نهضت ۱

 ۱ د مالسا هاشداب همان تروص ۳۰
 قحلوا لصاولاثتمالا مزاللاثمرداقلا تا هللاهدشرا ردامم تسام4طنار 1 اشداب
 داسف وتواقش باب راداطاو صفر باحصا ندا دایقناو تعبات» اکس هک هلوام ی

 تلکو دتا نیمی نیس تاس هلآ نیب« ءرش مزاول فیز و ند ےسارم فیرح هلا

 ..تاکودتک هقیفوتی قیرطو نیمو چاو یودا لالضو رفک هلس هدیهذم ترد

 زکلامو زکناق مایفلا ةعاس ىلا هللا مهاوف مالسا نيد خویشو مالعا یالع ندلحا
 حاورا و لسو هيلع یلاعت هللا ی ص (نطبع) لا حور بورو راوتف هک و دا حابه

 لطاب بهذم ردشفلک هزکیرزوا الاح هلا دادقساو تناعتسا ندافصاب رابراح نیزک

 هلن نسح هنسهلازا لدوس ی دوحو هجر دقت زکغیدل وا مصم هدزکلطاع داقتعاو

 مال را حر ا هکر دل واتاد مم رجالف ردشفلق ه>وت لا ا
 یدلردن وک اکسلاثتمالامز کک ذو هلغمل وأ مانالاديس ةينستنس ماسطاو فيلا لبق

Aنساوعد كالد رھ یدعا ی لوا مالعا هعوقو ىلع ثا اوحا هد روش لا  

 ما نوح نا سود ود 3 نع تبوجاقندنا ده یکنز هل ۱ تادا رات فا"

 تولوا اوشا هه ارکولبرب هر صندک دلکح هد رب ول رب یر رهن دزعافتارپ ناریلدو ۱

 ترافو بهم یتیرالام ردنیلابلابر قلاخ عیادو هقیفطایف هک نک اسمو اباعر هزت



 هه تا ا كالاراد ا E درو

 !وط نوا یرارهطء حورو یدنلوا نام_ذ هغغل وا نفدهدنناب دجم ناطاس

 ۰ ناو امت رللادج ر) یدا ردیاب فدزش عماحرب هد هتشل حرم یهدنرز وا

 ردقد وا ملاظم عفد توا ادروک فاع صعب هد لح شيق لوا ( یلعالاهنطایف

 1 راهزا عاوا r عصر ات الا عید عیر ر ورسخ و رام ناطاع مودت هرکص

 الایداجج رب شفلزو زوقط هدک دتا نیرب داخ كشرو ند مز طاسب نییزت

 هثادیم لوک كيلح رهش هلبا ربهر رفظ رکسع روبشک تفه هاشداب ین وک یهشب

 . نئالفب هرزوآ تارف رج هدکحهرب و رورم ندرورم لرنم هدعب رلیدروی لوزن
 بی رف اد یورک یحزوقط هلرخالایداجب هام بوئلوا روسبع ندب رپ وک

 وا هکت هک اشاب دج نالوا ماش ناریمربم هدل زنم لوا یدانوق هلح مان لوچ
 ۳ ۱ ۶ زدروک ذو ورم ها قارادانو روش هلكد
 1 9 نیز یامرف نامرف ناهج هاشداب نوک یبثریا . یدلوا

 هر یدلوا نامرف تک رب ته

 هخرف هدست تجر هرع E دارم ندا هرومچ ۹

 ات 2 او هنسهداس 2 ید ی یاسا ول و لع

1 0 هرو و کر یو ۳ داملاق هک و رو4 ش ني در در
 

  یرلترضح لس ناطلس ےاج هدازېش : هدل ريم لوا هش و یدلوا لصاو

 | كرنوو شاپ لع درم یسیکب راکب نامرق و اےشاپ دجا یسیکب راکب یلوطاناو



 زکلاپامه هکیدتسوک تروصبیجع و هفرطر و بیرغرب تالف زاب هدبعش بولوا 1
 بودیا تیارسو تباصا هرات 1 اموع تبصم و هکلب لعد یرالوق و

 هرادنهدرد راکزور قاس قا «یدبوق تمایق هک ایوک هنیشابكن هلج ( عرصم مل ۳
 هلسر هنرزو رادع حرجو قو لاح یھ اک ونی هناک ۳ ولع هلا رهز | 1

 اک ر صوصلنایلع قو لاقحاو هراج یرغ ندیلام یور هتلذ اخ هکیدروآ
 مثخ کیر و نوخرب یوو نو اود یک كنو هن ریدنفا یراتمعن لو

 هن رارداج ولرداج نابرک و نالات نوک رکید یرالاح ندنفوخ یهاشدان بضعو

 یرادزفد هرماع هن زخ هنسودرا كنهدازمش هدننح لواو ریدلغاط یرغوط

 نوګا یریم هسبا راو هنره یهاکرخو هع>و یهاکنو رابو هننزخ بولیردنوک
 بواک هروهظ یهاشنرش تبانع هم ه دنعح یرلل وف بروم ضعب یدنل وا طیص" ۳ 3

 روج هنوکوب ههدازېش ملام "هلج هکاما یدنلق راتاعر هلبا راتماعز رادل وصح

 ارش ضصعإو ریدلشاب همان دو حس طابو [ رهاظ ود یدل وا نداشاب مسر عسو

 لتندقو ) جد راضعبو رایدزوشود ےرات ینظفل ( متسر رکم ) هلا ادخ ماهلا

 یدا وا لتف )ید 2راتر و ردراشنرب و ت هراودنک هلا یک رات ) | دم 1

 ردشلوا مفاو هدنلګ بسانمو لد یی ندهلج و ۹۰ هنس ( نطصم ناطلس

 لوا لالحو هاح تابار هرکص ندقدلو ماسحا یهعف و نطصم ناطلس هصقلا

 هدازهش هدهار یانئا یداروپب تم زع هبلح بناح بوقلاق ندسوح* لرم
 قمالشف هدناقوت هلا یرایکب راکب یرکسع یلبا مورو هدشم ناخ ےلس ناطلس
 ابمشلابلح هدنسهرغ كنه اید هام راذک كلام راب رش ترضح بونلوا نامرف
 کهلج * ربف و ییغ به هلبقافتا ( مظن ) هدنراکدتا رادید ضرع هتاکس
 یهاشداب ریدتا * لاحرد نامه هب وشراف رایدقح * ریکو ربغص هسااراو

 لإ نداطخ نوسلپا ظفح نس * هللا نوع كيلع کک رایدید * لابقتسا

 هک بلح شرد رکنامح ناطلس هداربش تافو ٭

 ندقداوا تحاتساو روضحو تماقا ن نوک جرب ر ال وا لخاد رش هلن
 هب یرابرېش بانجو ریغص ندراهدازېش راس کرک ن اهج ناطاس هدازېش هر

 یرلجاربمالا زا حازص یهلا نیکح ىدا ررذبلد سوم ه درضح و هدرفس

 تبقاع یدلوا رذ تص رلیدلبا دیقت هلا حالع ابطا هکدنچره بوا وا ریفت»

 رهش .  یدلبا زاورپ هابقع ماع جور غ رم بولا ناب رک لجا تسد
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 سا E ارپمدن رپس لدهداس “هدازېش لسا

 کتاب ح تدم هکنسیءرظان هکیراک تبقاعو رضاح هکتق وایا هراجب و نیکسم یا هلبلاح
 1 ۰ ردشلوط كادنزا رع ٌهناع و ردشلوا مامت

 ډچ هدازمش لتق لاجا رک ذ رد »۴
 هلا نجر یوراو نکدصق هدارمان "هدازهش نرب خرج زادنادنک یا ام

 ۰ || بحاص و ناکمالاو راکدنوادخ نامرف هدلع یکيدتسوک شاب ندنمز رواخ تسس

 3 ا هلاقسا یهدارپش تنطلم نابعاوتاود ناکرا مع هبانامز نارق

 9 ا نوبامه یودرا هرزوا نوناق بویک ربتعلخ هجج“هبآرم ول هبه هرکص ناو

 . یرافدشلقای هب یهاشداب مان وا رایدلک ب ولا بوشود هنکموا هلبایالا مظع دنفرط

 9 ۶ هدرلرمو رایدرپدنا ندا هلا مرکتو ظعت بولوا هدا ارزو هلج یک

 7 نورد نامه یدنلوا توعد + ورحا هل |یلع مدل وا راید رک هنسغونل وف اک

 || قباس ناپ یدنلوط یکباتلاع رهم قرهیلمالس ییارزو بودبا تعزع هه درپارس
 كن هدازهش لاطاف نیغلوا یتیامم كساکدنز ماکنهو یتیاغ كنبناوسج رع هرزوا

 ارزو كنيروخا ربم هليا یرب ندنرلاغا نانا وب رضاح هدهرمشطو یدلروک یرادن
 | رایجوبف ىدا راشمروتوا هدهناخ ناوید ارزوهدانا لوایدلروا یرانوی هدنکوا

 كل ے زرداچ ولرداج یمهلاجبولا نیر رهم نداشاب متسر بولک اد

 رس را ۳ 3 یک یرلفدلغاط هنبرادیح جد رانا یدنل وا نامرف

 . || و یالیا غیلب نسهدزم كلمطعا ریزو بوروتک هیاشاب دجا ینا ریزو ینیرش
 |[ هدیاکرا ربتعم لضافا هجن ندناضف ندا تمزالءو رکسعیضاق ییا نوک لوا
 ۱ ادص فیح یدل ردن وک ههسورب یشعن یدنلوا هب نوح ا ىلىق نزا كنهدا زمش

 | تحار شخ یو هنابااد غامد یتنطاس نات-سب لک لوا لجادرب تسد هکفیح

 . نددوجو راسخاش یتفالخ ناتساک لباب لوا هنامز متس كنسو هدیچ نیدلوا

 | هشت دنک یررورس ها اتو نزهرپ ر اند ( هظعول"] یدلپا هدیهر

 ال هاحراو نزهرب یرانتمم هن هکر درادغ لازرو ردشعا راجانو زجاعو راتفرک

 ما هاح یر # نویز ردشع هدنتسد یلازیسر ( مظن ال ردشقفراص هتنجم راغو

 كف ور یسهلال * ردیشابلراندنفسارب یشاطره كنیغاط * نوکنرس شافهدنرمصق

 ۱ بوسام ۵هدازمش نالک هلا رفورک مدقم تعاسر (رن ¥ ردشابنوح نهاري

 ریتم یرلناکدنز تأرو ردکم یرالاح هلبا یتارف كنیرایدنفا یرب ره كرکشل



 # اصر كسرو رییص بودا طا ر کا × ینافو هدزفتام هوا راو 9

 (هصنلا]لوسر قح و ادخ ق » لوبقلبق نما واحر * اعد ادر دا دم واات گم 1
 0 دا ییا داش هرات و ابه تع زرع نکل بول وام ولعم هدا 4 موا هدم 5

 یلص نالوا یرااعدم تدا یدلروس هدعاس» هعارفندرفس هلکعا تاحا یتفر 9

 یتلاسر كهاش تونل وا اشنا هما جد ندن غلا فرط ود هلروک یر اضرا 7

 رادب د صرع رانا ته رام لوا امدعب اف رد و هنسورک ییسمدا نالک هلا ٍأ : 3

 هدنعیدل وا مرا یلد نیکنس رب * هدنغیدلوا مرک ناپج 4 راه ( تب ) تولا ۳ 3

 یهاشداپ "هررقم "هدعاق نیکعشرا رکسع تاکرح نامزورفس ناوا یی ( ژن )| "
 زو زوفط هلن | ناکدن وع 0 اع هاشداب هرزوا یهاشنرش هر تاداعو | 1

 یلتفچاغایه را بودبار E ؟یحزکس نوا ا ۱۲

 رفظ رفس و ی رایدروب رارف هد راق اطذ نودرک قات وا نالدروق هد رق

 ۷ روده هکر یکن امج ناطاس هد ازېش نالوارومأم ۳ ها ر وصنم ر ا هدرمشر ۴ ۱ : 7
 شوخبسارب هح راکوا هد الا نک یا یدبارت نصر ةا ERN غابوول ۱ 3

 هڪ راکدرو مالسەمالسا ر ا ناروط و را هدنلناح یکدا تولوا راوس د:ارح : ۱

 یرلادص ( ر رد لند راالپ هجن ۳ :روک مه * ندر طخ ىس ىج نو (عص)

 لابفاو تداعس هرکص ندمارا ن 7 چاقر هدرادکسا هل ,و یدی شش ربا اهق وی

 کہعرس هدازېش بوت لوا ادا ه دنا كیعس دل ع هد راةدرا و ه رهش یکد یی تولحوک ها ۱ )

Eید لایعتما یدراترصح لاف نوامه هاشدات هدر و ص لرم كب اب نا  

 كنف رط هن ردا بوک ندیاوساک بولیروب نیعل هراذا ینهظفاحت یلدا عور هدنیح

 یعکیا نوا كالا وش مار بوقلاق جد ن یک یکیدنک بۆل = یار وط 0[ ۱

 رک قلخ رهظم هد ودل وا مفاو یرال وز تفرش هل رم مات نداوالو قوا

 ۰ ناخوراص ی اول مع لس ۷ تک ناح "هدازمش 2 همه عبط تحاصو

 داماد oO هد . ه ره تم دل E نج هدنراکدتا فب رشت یواش یودرآ هلا

 بولک ندنکوا یسدرصق یاکرا ف وک یھ E كالا هوش هامو رارداوا

 هب ی طص» ناطاتف هدازمُش امدقم ریدروب لوز دل رم مان كيرا قا هد راوح

 ناشوتکو ث هداشکلد یاضفر ترقاکا نعْلوا هست هن واهه رف هلاشرش ما

 نامش شهروتوا شم لاباغرافو لاح هدوسا شمروق كغانوا هلا تارادو

 نارکت 4 رسا نوا تاو هب زع روضح و هل وعد ندنفرط یراراوک رزب ردن

۳ 



 هل وب او غوا وا E وا برفت ا ھو ردشل وا

 . || لخاد هن راصاخ تولخو لصاو هنورتم تداعس نوبامه روضح منم هک رازاب
 ! هکنچ 9 تلرنم یلاع رابرهش :دزهلدنوص ی هیت بوروس زو هنرلتزع اخو

 . یرامولعم یریکتآ روشو دولارهز ثداوح هلوک و ریدروسب تئارق توجآ

 ۱ یکكنو و هلبایمادوس تنطلس ماخ یطصم هک اشاح نوجمالافغا "هدازمشهدقدلوا

 دسف» ضعب تیا هلوا رداصندنا تکرح هلوتمو و :دبا تآرحهکعا یلهاتسک

 قاچ اراتص بولا همروطبوتآ ه هتروا یرازوس راومهانو ط ورمان هل و رادعو

 ۱ یرزوس راومه و طوب مان و هدوم یک كنو درب رامز راراتفشپ هنر هسیا

 دوجو هب هناسفا سنج وو مرکه هانک بوروتک هناسلیلاقو لبق یلاثماكنوبو

 7 هدراهب ۱۱ لاعت ها اشنا هک رایدرون دو رایدتا همی مکح وید كمربو
 لشق هلوق وبق راس و هیر ےکب هه كليد ردررقم رقین e زع هرفس

 هلا رافلیا یزب بوروس نوسلک هباج و بویغاک | هدنا ودنک و نوسشیا نامرف
 %  كماحرفاخرج ماناهاشداب مالک لصال او ردشغتا ناب وید یداللو هنفرطرادبس

 | تلئاه "درب ان وب تولواردکتسو رتاتمه رم مات ندنسنسوک شقن هرزوا قایسو

 ۱ ۱۳ رو هد هت وا هک ات ریدروب دین ةبفخ هنعفر كن باغ هلداحو و هنعفد

 | هدعب بودا ناشیرپ هفارطا هلیسهنامم هلشف یرکسع هجوم ناشیلاع نامرف

 اا هرارسا بوکح هات یریزو رادناهج رابرهش هدکدلک هتداعس ةنات-ا یمودنک

 . | یزوسود هنلک ندنتح هدنرزوا رفس هدراهم مموم هرکص ندهرواشم رازه قلعتم
 || نالوا ناریانارنامرف افافتا نکیا هدکر ادتوب بناحو یدلرورارف بویوق هباراو
 |[ دته توشود ههو هدایز هدقدلوا هاکا ندنسهزاوارفس هدرزوا ودنک ءارک هاش

 ۳ زورک یاتا کیرانا راد ونام كمورضرا هدنی هعقو اشاب ردننکسا

 || داتلدو رس بولا هلا یررطاخو دازا ندسبح یخد ییسیکیا یدیا رشلوا
 دن وا حالصو لص تولصم هنفرط هانبتفالخ هاکرد بوریو همان هنب لاو یدلیا

 | نواه ناود هدنربتدلوا لصاو بوک توردنوک هلا یناخ نیعتمر یارو نم

 بوت وا هجا ولابهدیرابرمثروضح و بو وص نیرلهمان بولی ریک هضرع هدنرانوک
 | ک هن# تانج ناعلس تام ردكنس # تا اا رابرهشابا ( عظن ¥ کو ی وعصم

 ولکد و هدارا یماور ٭ كنس تراشا ردمز تعاطا * كنستراما كسردبا مما
 س

em 



 مظعاردص هلکمت هودوکوتنک دتیامهانلخ ود ردمزال راکزورالا بسر و و
 نی رادرس هراثآ ترصن رکسع اشک لکشم یاشاب متسر ماعلا ر ومالا رو 3 ۱

 ًعم هلبا تلخ یساغا لولب یتلاو هلبا یراغا یتاجوا یرفکی ص وصخ بوتلوا |
 لحام عطف هرزوا لاونم ون راد تا هجون یرغوط هنلح كرد توت ۱

 ۰ یدلزاو هلرنم مان یارس قا ندنسهکلوا نامرق هلبا |
 . یو لتفو یطصم ناطلس هدازبش رد نایصع تروص رودص 3 : 1

 ضعب بولوا عیاش راربخ ازسانهعن هدنناسل رکسع هدنوبامهیودرا رداشامتبح |

 تیاف هانیلاع هاشداب هکر ونلیوس راکشاو ول یک بولوط رارداج هلا رازوسلوتعمات ||
 | ندنک رخ زند رفس موبلا دعب یدلآنیتفا تورو فعض هندوحو كلاس یدلاحوق 1

 ناطلس هدا زېشفاصنالا قحیدلیا بصن راد رس هب یلوطانا ییاشاب ےتمرن کا
 نال واعنام شغو فالخ هنغیداوا یرلضرش دارم كتا فالس ا هن رار یی ی طصم

 رهبوشربآ دحر دیک دیعب و بیرو دینشوتفک هنوکوب وید شعا اشا ےتسر

 سهالاسفنیف یکی راکدد(/رول وا شا ابزاوانالیز وس]یداشاب هل وارداصندنک ||
aناونع بحاصو ناشرذ ر شمک یتیعب را یراف رش نس هک نطصم ناطلس هدازمش  

 هد رای قلخ .E ڑژک | ادعام ندنشدل وا ناکدازمش دوس هدف راعم مولع و 8

 "هدازهش ناعذایو قجادحنو نادان وهشس ضعب لغو نایزكو تهجكیولدکی 1 9

 هن رشمو بودا قوس هداسف ولرد رازهندنزو قلعاوخ رخ هدنسام یلدهداس

 دلاو هکیدبا راردبا بوک ود لید ولتاط بوراقیچ ندلو هلبا رززوس قفاوم
 بات هرم لواو ینامرد هغمادلغ ندنرب دعب نم و ردشلوا هدنام لع زک دجام

 هنیرپ ودنک یمظعا ر زو هرورضلاب هلي هديا زفم لوالاک هبناحرب هک ردقوب اوتو
 نیما هنروما رهو نیرعت غو شاب دن رکسع مالسا هلبا مات مازبحا هدناکش ماتمهاق

 هنا رکشع ناه هدیص رفو یدعا رده وخدب اکس هسا هبلاراشم یاشاب یدلیا

 یراکدتسا نس هسیا هاست اهوع ردهاوک هکدا ملوصح كسرسک شاب بوشود
 هنایصع قیرط هلبا لطاب یادوس و /بویلرغوا ییاقع/ملدنمدرد ویدردهاهتشایب

 عب لالمرپ لاوحاو تبقاع یدبا راشمریدتا مزج هراک یلهرطاح هیو و مزع
 كنبواسمو ریخأت الب قجهلوا سکعنم هنناحریدت وطسرا ریزو لاقولیف همر وب
 لوا هک اشابدجا یش بودا ررحت هدغاکرب رمطقو رق ییعویش هدنجئا رکسع

 هلاتسا لاسعتسالا لع هلا انا ىلع یاب شواح یدیا اغا ندنایهاینس ءانا هدنیح
 س
 تس



 تحت

 أ "اب یسیع ین aS  هیطالمو كب ینطصم یک نوزیرط یرب

 || كمورضرا بولیناق هب ادهش "هرمز كىر ادمان تردو اشا دو یک راصحهرفو

 راداوه هودنک ځد راوخوخ یاشاب رایدلوا راتفرکو ریسا یراغا راسی و نیم
 تویلزوا ساش تمالسراجا بوشلاج هللا رادمان راذکر اک هصنرب نالوا رادافقو
 ا ا هک ردو لاح تقیقح رلیدنا ناح یرغوط هبهعلق نامه هلردا كنج

 .یدبا لکد نک كمروک د هدنسایژر یشاوسص لوا رادرس یریغ نداشاپ

 مورطرآ هکلب لاح كما مزع جد هسلوا یلاو یربسغ ندروک ذم یاشاب

 :یدلوا ا لوا ( دال ) یدبا لاقحا هل قلواصالخ درف رب ندنراروالد
  لوا ید راردبا سابق هنلوا بضغ اشا ردنکسا ندیهاشداب فرط سان ژک ا
 | بولا هلا نیرطاخ هلبا لاسرا رهو غبت و تعلخ هروب رم سانش رداقم رایرهش

  تسهاوا رادروخ رب ردنکسا هک و ینوعحم بوردنوک فیش طخ رب و
 نوساکد یوفک كنلغوا هاش نس كسهلوا راوازس هناسحاو فطل هلبجو رهو
 . ماقهاو ششوکو مادقا هب هلباقم هبنرمو نکیاهرزواتژکو ترفو یرکسع كناو

 روصق هدکبعس هک اقح یدنا رودقم لذ نالوا مزال اکسس مرجال رولوا قحا

 ید یهو شوخ یک اکو ک ردقلعتم هادخ تبشم تعزهو ترہصذ ید و

 ا موم يا هک ردل وقت نداق صعب * ردراقمروپ

 | بارطض اقم وطنالب یسیرب هدک دت | لقن هنچاقرب ندننافلعتمشع وطنالی رب هدنسا ر
 ۱ ردلغوا هاش نال زکفیدنوط لوا ابلاغ خد یسبرب شعدردیتروص غوهصغ ماو

 | كناشاب راما ریبعت ویدزسرروتک هلا ینا ديال ردعیاش یرازوس كلک هزکیرزوا
  تود هقبط و و مرا حب ولردو هدننوک كنج بولوا بهاذ هات ربعت یلیم

 ًاصوصخ یعوقو كره ردقو هدندناج قرش هل جابو شما نوجا تمص وا

 ردنا باعا یندرامجوت هرابالوا یعویش هلبا لوصو ههناورسخ فیرش عم

 | مزال نامرف بويل ربو تصخر هفقوت نآرب هرکصندندورو كرا تشحو رخو
 | بونلوا توعد هتداعسلاباب مال اب مالسا رکسع یهدنفرط یلیامور هل ایرناعدالا

 ۱ | یلوسک اغزو هاس ادوع ارما نالوا مبات هتلابا لواو اشاب دم یسکب رلکب

 | هلع ماوا ید هنساش یلوطاناو رلیدل وا كجهدبا كنرد هدنامرف بو ندنربعم

 هلا هاپسو اعز نالوا هدنراتلایا تحت یراکب قاحتسو رلیکب راکب ةلجب هکیدلردنوک
 رادرسرب یحاص دقعو لح دتیعجردق وب هدعب رلهلوا هداماو ضاح مثسمو بترم
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 ندفرط لوا هدنیقب وب ردهدنرادحرس یلیا مور هللا رکسع اع زکهاشداب الاح ۱
 ماست هز یراصح هلا زکد رامتخا نسح هک لب وش رددوا صا كيرا دادا دم

 زکی راکو نایعورهاضزکلاح زکسرولوارمصم هزکدانعالا و ردنامآ هزک هلج رسا
 نیکد هبهجعن كدا لر یتفلاو دانع دیک كح هلمالس نامه ردا ا ا

 بوروکندجملف اهوع یسیلاها بولا یی هعلو هلن لاو رکم ود سد روط توابط ۰

 شیجرا را تبیصم ربخون رایدلیق رار هک اخ بوم یراصح راودورد

 با راندا صاصتخا هکب یهاربا صاضا نالوا هدنجما قعلوا لصاو هنناح ||
 بوغار یدهلقو رایدتا لتف یهراجو 4۶ ایلع توشود تدور هن ررام

 بارخ بویموق شاط هنیرزوا شاط جد هدنا شابلزق رکتسع رایدتیک بولیغاط
 لیععما یلغوا لیلضت رپ هاش هرکص ندنو یدلیا ناسکی هاکاخ و نارو و

 هنیرزوا یسهعلف مور ضرا بوکید شاب هن رکسع شابازق كب هعنرب ییازرب

 ییدصق كشابلزق موجه اثاب ردنکسا نالوا مور ضرا “لاو یدردنو کک
 :ییعند نکل یدیا امزا كنج نادراکو انادو لقاع هجرک ا هدکدشا مولعم

 یسارما شابلزف یدبا ردیک ندنلا یرارفو ربصو یرابتخا نانع كحروک

 بودبا رام دال ندنکنج راضح بولب غل رادرکج كرادما یاشاب دوخ

 ضعب بوروق نیک هرب جاق رب ندلجا لوا یدیا رشت یتسمتیچ وشراف
 كمروشوا صاختا هنشابو كءروشود هماد یرو نم بوریدروط هدنا یراذیعتم

 رکسع نالوا هدرهاظو رهرونکح ها هلش رام وب هک اب... رایدل وا هدنیادوس

 ٠ یراصح هاکشیب هک وش رايد رو یرغوط هبهصلق هلا یرزا تبکن
 لقاغ ندنوسفو رکم كنادعا لدهداس یاشاب . . رایدب روب هلیتارمشح سوفت

 یدروس هن رارزوا هليا راروالد بح. روا كا نج یرادقم زو شب ترد |
 یدروشود هڪاله كاخ هددحاو نآ شابلزت ده بودبا كنج مکحتو

 بوروس هورلیایراعش تعاصم یاشاب بودا راهظا رارف رادقمرب نیعالم هک اما
 هنتسوا ند هشوکر هو تئولآ نفارطا هدنراکدروتک بیرق هلع نالوا یراهاگتیک |

 ا درک ییارما نالوا هعسماب و یاشاب ند.هبرا بناوج راو هلا بولاص تآ
 یدبا زا رنو قلثوج ادعا فرط هجرک ریدنا كنها هکنج بوداشوق ادرک

 نیغلوا نایاب یب نارس خرس ههاط تیاهت یدبا زاتعو هدیزک یژک | كبناحو اما
 ندهلج رلیدتا شوت نتبرش تدابش راکب نیم جاقرندا ما بودا هبلغ هاسدنک
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 | لادجو كنج مک بوئیج وشر تا مدا ر ادقمرب ندنرازاتع ریل دو ندنرازابرمم

 EE 717 هدرداچره هک بوش بونلاعانغ هباجنیب ندنمشد كلاعو
 ۱ ار نادنارابو فر رک .یدیغو تیافو دح هک وک اب ول هم و ےس اواو

 1 .تبوعصو تدشنالیکچ ندراهرصاح دوخ هنس نوټ تویلوا نامز هماراو کم

 ۱ د وا تغارف ندهعلق هرصاح تبقاع هل |یجاصت | هرهاظ عناوم ردقو و

 لوضو اا هجوک هنوق بولقلاق هدنسب دی نوا تالاوش هام هدک دنا اضا

 e تاع“ رفظ تازع ا و تاحرد لام یاشاب 5 دلو

 ۱ | ۰ رایدشود رهظم هن رلتاباغی تافتلا كنيراترضح تافصلا

 i « ناوجګرفس عوقورکذ 9
 ىدا رارروب راذک هقرش بناج یراترضح راکماک هاشداب ولتداعس رابره هکنوج
 فرط هکناهو شمن دیا راک هبودنک یرارف بویاک هروهظ راک هلیح بسامهط هاش

 ۱ ارش دم بورتسوک و زابو توقهارک هاش هرکنک یدیا راردیآ تدوع هغور
 ۱۳ ۱۶ انا ا ا لرهملق ضمب نالوا بيرق هکلپ هتساناهز كن لواو

 ۰ || بووا لصالاو بوشالوط هدفارطا نوجا دنزکو ررض اماد بویلوا یلاخ
 | هلفغلاىلع نوکر ب ا د ندد دود تصر یوشالوا
 e کذلیا هرصاح توش وا ندف رط رهوبوشود هن رزوا ی علو شیجرا

 . نامز ناواہب رب ناتساد ےتسردننام ہدنغاحجت ہک كم مجهاربا نددارک | یارما نالوا

 2 یشابلزفهور ,e رک ها كنجتالا راسو كنفتو بوطندهعلق ىدا

 ید كلا رایدراو هنتسوا ار ءدعب لکد نکع یک هک راد رایدروکسوت
 ۱۳۳ دلو یدال نطصم هدا زاشانانس یدصقرالو هکینیلأو
 | هکعد روزنهرالغرا را هکلب ریشرب یراوسكياچ كنسهصرع قلردامو یرادما
 كن ۱۶ 1و روصح بوبغا لزت كر هلب شروفكهعلق یدیارورسر قيال

 ]| هنماقم قاوارهاظ یرادص ( تنسحا ) ندراکلم هدرلکلف هکر یدلبالاتق كنهاو
 نطناخ ی ندزاوطداع نیعالم هر کو یدرا

 ۴ طالخا بودا تدوع نرساخو

 || هجرک | ریدراو هنرزوا كنا هلغلوا ردرد جاقرب یراظفح سمو رص رب لت

 || روصو هدناب هظفاح ییهعلق بودبا فرص نی رارود» ررو نم نالوا روصح

 رکنا هنتفو شابوا شالق هنر هداسهرا شابلزق هشاط نکل رایدمر- سوک

 ۱ کوب ینوعضم رلیدردنوک هلقیرطرب هبورجشآ بودی ادیب 'ریمآ غورد بوناک» ضعب
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 یدبآ لاحت ردنا لاح LE رتود 3 ید دم کک 8

 یلاع رادرس یدننا مرک رس یلبخ وید یدیا لاقحا هن كلک هلی هرگنرطا ۲
 رب جالع جد یراهراب مهو بواک دبصع نداوج یعم ف هن و ڪڪ ول باس 1

 نیکیدردنوک هام تلود رد بودبا ادج ندنت نتداعس ی رس رتخأت الب هلعمالوا ||

 یاس و یچمر و رببعت كنهعلق هصقلا .راشلف ریرعت ها ران هرزوا 8
 | لن نفلوا یللاراد كنراتالو لدرا بول زوک یرکو زاد ا 6
 هبیزاغ یاشاپ ےساق نالوا تافص هد وتس ریما ندنازغ یامدسق هلا تالیکب راکب 1

 یتیشحو فوخو تشهد ثعابكنعشد راوشمط هلق حف هلطابو یدنلوا هیجوت |

 زوتوا و یمارما كن هعاق ه راب زکس نوا یدب نوا هدفارطا لوا تولوا بجوم || 1

 جابو ریدتا تعاطا ههانلام هاشداب هاکرد یسانامر كنارفو تابصق یراق كم | "

 مان كی رادرس هدعب رلیدتک هنرارپ ولرپ لابلا غراف بونلوا ریدقت یراجارخو
 یدلیا تعزع هنرزوا ( قلنوص )بوقلاق ندراوشمط هبا ماحارفظ مالسا رکسع
 یسیکیرکب ندوب هدم هکر کم یدلنوف هدنسلاش تولیراو اک
 راسرتم توکح بوط و یدنآ ی هرصاحت بولک یهرو نم ٌدعلق اشا ىلع مداخ

 كنرکسع ندوب نیعالم نالوا روصحت هدنجما شمالشاب هک توروق

 یلوتسم هنرارزوا بواک ځد رکسع ردف و هعفد و نکیآ لکد نما ندن موجه

 بیرق هلیللا فصن هصک وا بوشود هنکرادت یراشاب كس روک نرتدلوا
 قحلوا رادربخ ندنرارف كنعد راثا ترصن رکسع راشلیا لادم هرارف یرارق

 قحا  رایدتا وحم ینیرثیبخ دوجو كنیژکاو راید هلهغوف بوشود هئب رادرآ

 راشاب نالیسک یراهراقنو لبطو یرلاع بولیتوط یرید دیلپ نالوا هدنمان یراکب
 ندنرللومأم زایزان نانلو هدب هدک داروتک هنروضح اا

 هرک ص ندنو  رایداوا راوازس هناسحا و ماعنا فعاض» قاعضا هدایز

 هلبقاهنا ناب زاغ اعوعو ناباغاو اما و ناونع بحاص ناری رمو ناشیلام رادرس

 ر ويتم ةعلقر مان یرکآ نیش هب یلاوح لوا هکر اصح قلعتم هراکزور هس نشد

 هدانز ندنوک قرف هدنراقدل وا لصاو رایدل رغوط هن رزوا هلق افتا رد نصح نصح

 ناطلسیضق هدلازا لزا هکتوج يدلنا لادجوكنخ هلا لف لها لاصتالا لع
 نیکعشر ابو اک ی امزاتش اص وصخ شعا ردق:هدنلا كموح مم هلع هللا ةج رٹ لادم

 بونناص رانیقا هبناج ره الاو یدلروک یلوا یریخأت بویلوا رسیم یریخ#



 | رغمالو ۱3 رشت تورو تلاقسا e ا ار ا لیخ

 1 .هکمامروک در نیررب بوشلءادوو بوشوب وا لا یلابعو لها هدنلحم تک

 أ یکیا بودا همالق و نیرکسع نالوا رو هلک دز هه بولکر شلت ربطت

 | ردا لیخ نوعلم هدنناد دح ردراشمزاب ود شلو یرا كنج زویشب كب

 1 شا ریبن تحاصر ردان یارفا هدننل نمد هکلب رداق هسا قوح و

 یماتقها و یعس كىا ثعاب هنسماغلا توئلوا مادقا مایا ردوو هن كن هعلق

 رکن روالد هجرد ر و راکلرا هامه رب ید مالسا تارغ هدکدنلب یودنا

 رردیا مدقت ندنرب یر هدر شبورو ندرهنخر نالیچا احاح بوروتک هروهظ

 .دسیارلاشاب . یدیاراردیک یکردرکس هزوط نوبوق بویمریوچ زوب ًاعطق هکیدیا
 ۱ ۰ ۰ ترغو تلاقسا هنافصهدون.س تازغ بوشالوط نوکره یراسزم
 هللا یسودنک بولیروا هلبا كنفت ی | كناشاب د یسیکب راکب ییا مور هدانناو

 شخرر رارکت بوبا تباصا رمض هندوجو بولاق هدنناماو ظفح كنیلاعت

 || رفظو و لاله هدنابعش هرغ لصااو یدروب هکنج بولوا راؤس هراتفر ابص
 ENES شوراویتح ی-اوار ساما یٹوراو لرو معلق بونیروک

 بواوا لتق یروا مانو رادمان «دنرادنعو یرکشل رسو یرکسعرس كسا رای
 نشد نالوا روصح هددعلف جا رس ندنو یدلروت ک هرادرس ی اودی اک

 E o ریدت | راصح میلست بوش رغاح ناما هدنراقدلاق راجان راسک اخ

 هتماللو هن ات الوو تصخر کک هجرکا بودا لوبق یتس»زاوآ ناماكنعشد

 كنیعاشول نالوایراشاب نکیا ردیک بوقیچ نهشدنکا یدیا شمربو تزاجا
 هلفعالوا اک ردکعد یالغوا جا هجنوناسل ( هک هنساشوتا ) بوبحمر

 بولاج هلصاف یییرکب رابنخایب بواک تسار یزوک كيحناشول رویرم
 | یس بوبلاق ناحرب هدنحا نآرب بوا وا هموق هرب نامه ندفارطا یدلهراب

 رادرم بودبا رګ زردو رسا یتجاقرب ندرلذل وا ولشاب وللب حلوا ربشعت ٌهیعط

 | هلکم هراب مکح ندرب یکیا رب نوعلم یراکدید یجاشول رایدلیا راضحا هنک وا

 رفظ یاشاب نواه روضح بولوا ریسا اعم نوبفمو نوزحو نوک رکید یلاح

 توجا زغا سومانی لوا نیفلوا سوم ندصالخ هدنراکدساک بولا هنورقم
 هنشاط واز لكنعلق هسخو رلی دمو هلاح یدنک ین: هعلق لها هدافهج هکیدتا



 ٤ راوشمط سم نشك رو 9

 دن رارزوا رارکت كمالسا رکاسع هدرانا ته رام لوا را وفا اما

 ندنزوب جا نوچ ماکس نیراهعلف ماودلایع شيق لوا نیک ررش. نیرکج ها

 ریدروکتام*تاقردنا تاق بویموق روصق هدنهزاولو بوریدزاق قیع یتدنخر || "

 یا رزو تولیروم داخج-الم راوشد یھ را وشمط هلا یرگسع ینا مور درج 2 :

 تردو هلا رکی كي جاقرب یڈاب نابکس بودبا بصن رادرس ییاشاپ دجآ م
0 

 نیہ رکسع یلیخ ندرکسع راسو یهبحو یحوطو هلا یراکولد یماغا كاولب

 موقع ریزو یوک یحندب یمرکی كن رخالاعیر زوتط ىللا زو زوقط بوتلوآ
 .هبلاراشم هدنرق دارغلب بوراو هدارغلب هللا موسر رفظ رک اسع نانلوا رک ذ

 یصشب كنبجر هروب نم هنس بوک ندهنوط ًاعم هلی اشاب دم یسیکب راکب یییامور
 یرالوق وق ندب احر لاو رایدلیا هرصاح ییس دعاق راوشمط 1 نا ۱ 1 1

 شتر

 کج لا ال: ا

 قم

E SCE < 
> 

LT 9 ص۹ ایا کس ی و کا ین لو یا EON, EAR مت A! ۹ 5 i E ۳ و ایر O JAN. a 

 وا م س و س فا تر چ ا ےک ب

 لاب ددع تلا نوا بودا شوق هلهج وره ییهءاق یراروالد یلیا مور ندفرطر و
 لماک یآربو رایدروق هدسنلح هرزوا بوغرم بولسا یراپوط زای هفیطا و زج
 ترصت تارغع نشد نالوا هدراصح نورد بولوا كنجرشابم هلا كنفت و بوط

 یادوبق كن هملق کراشمزاب هدرا ران یددک نود لیدلق را
 تاور وراح یدبآ یسیرب هدنمات یحاشول نالواروصحهد داس هنسیطباص یی

 زویکیا ربو یسیب یکننت لویناپسا ردو زوبنردچ وا هدهعل یریغ ندنایتسرخ راسو
 نوک ینیدنوق ها هعلق مالسا لها تح یدا دوجوم یسیعذج دیک جد

 هداه وب رار دنا قیفع ییعیدل وا لص اوهلا هژ هک و لخاد هب هعلق توک د لوا ۱ 2

 هرواشم هدنحالطصا رانا كعد نورو شا (نیوروت) میظع لاضلارق هکر کم"

 شما نوعلم روقع تاک رب رورغم هننسوزابروز مور دونع شعا كعد

 شراپس هود اک هن یتسارحو ظفح لراوشمط ةع بواوب مطاح هدننوروت

 ندیا نساوعد تاد رص مدواص مع بو هنس نک ن ندنزوب انغتسا زار هدقدناوا
 یحاص تیجو تربع تیام رواق نوحا كل وا نان اد هدا نوساایف نوسراو
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 و 3 نر هس طسق تالاراد

 ۱ ۱ ونا نیم ی یاهعلف ضعب مف نایرد ۵

 نیدوب صوصخاپ راونسا راصحیکیا ما ها رک و یک ببرد هداین نیکنسدارغ

 د دا رات یسام افشا هدناقوا 35 1 نغلوا را وع 8 لا نم ةعلارب 2

Eلاح یاس دم یدیا رلاکد یخ لجو رب چ ند زراعت  

 بودا باس ىا يلوا هيمالسا ثالاع هعمَض كنهعلق اق یا لوا هجوم عقومو

 ۳ ا نوا م یر قم چ انک لټ f هتسج یا اب هدعد ا

 نا نیدفلوا ا ود زوله ةدقدراوتولد ره وطا هن .رزوا هل رک بودا

 لو وک یهزا ول ید تا رلیدتبا را عح میلست هلا یلط ناما نشد نالوا

 و تعزع هن رزوا یسهعلق ( هول ) نالوا یب ور با كنتالو لدرا هرکص
 خر نوح راصخ لاها هضدنلوا تبه هن رضنتو
 راصح تام راسو رادزدو هظفح ید اک | راکماک ر ادرس قحلاق یلاخ عاق

 ۱ فر یدلق یازرا هاشاب همالوا ینتموکح توزاق هسا هل
 ۰ ورا و (هراوت وشمط ) علق نالوا یللاراد ءلرارابد لوا
 رم تهریدزاق رس رب تورود هنرزوا ال رکسع هلا اصع تاذناب

 ۳ ۱۱و تیر کا نوا یصف و ترام هککود ندفرطر

 E ۵ تور و رغذ و 2 واتش



LE 

 ها دیک ی و و و ت ج و E mals ما و

 دگر
 : یک ی سو

 ا

 عج OS SE N E PO OE SIR حک 1

E ۳۳/۹ 

rnsید ی  

Iرو نوت ادا ی  

aسر یوقر  

 ۰ بوق چبا یالایضع ندبلح ینوکی جنتوا كاسیلوالایاج یتلا یللا وب زوتط ||

 راشلبف تبنو میص) هیازغ هنبرزوا ناتسجرک راید ندرکب راید و تع زع هرکبراید

 نع هن زههلف بواصصعب نایج رک ةيغاههاطرک و یدابو ثعاب ر و 8
 هانیلامهاشداب هاک هنذرط ها رک هاش هک بوم وا غراف ندنایغعطو نایصع اعادبولیف

 هشرفس دادغب ناتس ثالاع هاشنبش هعفد ر تح ید رلاکد یلاخ نداحنلا هنفرط |

 مور را تویلیا تیعج مت رج رک ود ردصرف تقو هدقدلوا هاور

 اّضتفا مرجال ىدا راشمرشود دش بوصاب هلفغلا يلع ییاشا یسزوم یکی راکت

 لخاد هرکب رابد هلا لابا وٽ داعس ۰ هناک ن دنرلعح تونل وارفس هنر ارزواهکیدلپا

 راکب ساو سو هبردقلاوذو مورضراو نامرق هناشاب دجا یناتر زو هدنرفداوا

 یرایر هک العم هاکر درا دقمرب هلیایرلکب اح هاسواعز یهدندب تو یرلیگب
 عطف ید رادان رادرمث یدن) وا لاسرا هرلف رط لوا تولیشوق یرلاغا نایزعو

 یهعلق (موئروت )ندنرا هعاقناتسجرک هدنن وک یحزوتطنوا كنابعش هام هلا لزانم |

 ندنو یدرونک هرس ضب هرکصادهرصاح نوکحاقر بوراو هشرزوا ||

 ید راذآ توشود هف وخ یبیلاها كل را هعلق مان (یوخمم)و ( هاڪ ) هدنن رقادعام

 راید هکراوتسا ٌهعلق مان ( راصح هچئا ) هدعب ریدروتک نیراحاتف هلا نایتسا
 توتلوا 2 هل | را درد نوع جدل وا ىدا روئلوا رامتعا یدباک كناتسحرک

 هلک ادایقناو تعاطایبک و بونلا ار یک ه.افددعتم هراب شنوا ل و
 هرفاو ترصن تالذدعب یدلربو هنر ندمارک ءارها هرزوا یتیم رب قلقا رر

 هدنکو ادمآ ٌدسورح هابس ممحا هاشداب ترمضح بوتلوا تدوع4|هرثاکت» تو و

 یصکبا تلاوش هاب یا لو غم هنمودف لکل ید رک دل ما
 هاشابدجا هبلا یموم هدنراقدشواق هنورف- رفظرکسع بواک هنونامش یودرا ینوک

 نارقالانمب هلا رلتعاخو تابقرت بوئلوا تاباغ یب تافتلا هاما نالوا هکسار و

 یک كنوب هدنجما هلیلق تدم هجهدایز ندیارب ( دال ) رایدنلق زا رفا مسوزاتم

 ماظتاو ماظن رادقمو هنروما مالسا دحرس بواوا مفاو هلیلج تاحوتف

 | توشود یسوزرا نطو هسکر هو بلاغ تدور ځد هدرلا وه هر صذدک دلر و

 نوعا روصنم رکسع روضح و تدا رسا تبقاع هلغلوا بغارو بلاط هتدوع

 هجو هنفرط موسر تم مور ندموقرم لر شوک یھ وا كروب نم هام

 لس



 ها توفد لاا ناتا تام ارزان را نت
 ۱ هنوک رازه بورس وک تفلاح هح »اض تقم تئابح نالوا زوک ص

 .E یو ) رد وا

 بت نو کی ترهش E هدنهاب كب ا ی د دو

 ۳ 1 و بول وا رادرخ اشا 0 4لا
 ف ) رشوا هب هعلت ندفرطره امزا كنج ناروالدو رشود یاصب هنن رزوا

 | رانالارفظمو روصخ راذمان ردنکسا راردیا حف لاایف یبهعلق ( یلاعت
 ضفاور هجن نالوا ER me د رول نم

 ۰ یدارب و زابتا هل | یلاسرا تیق ین و خيو

 ۹ e رد 4



 لس برق زوم 0 یدتیسا ت ۱

 فل احد ۳ نال e را 0 نکل و و ید دو

1 
 ENT و 8 دالا یی تم

 قعا تورو تسانم قل وشوف هسپک ی های ندارماو ندرکس

 زا وه هجرت 0 ناو 1 4 اون ۲ 4

 ماس ا كاش بسام ,هدقدراو ناپ ۳

 9 ر € ١ نرخ نا دا

 ۱ ۱۷۷ رفر شب هلا طخ ا ا 1۳ 2

 لی رهوخو رارهوک هباعارک هیح هفح اصوصخ راغبطا بنک توق ید

 توفاب و راسالاو راربنع و رادوع هلبط هلبطو نر رله رين دودنارزو رارهحو
 یناسارخو رهلاق مشیرباریظنیورادتهالطمو بھ ذم وژناخ و لشافنوتلاورد مزو

 ۹ ندنعوج كنهناورسخ عما و هاهاش بابیسا لضافا ر 1 زانو ف

SA |باده ندنراهدز ۳ ا قفاوم هشه عبطو قبال هاج اشداب  

 هلا هلا ر زع كجد نالوا یرزو تونل وا نیم هراّتشا هنام سواطراق چاقرب نوجما

 هاشداب ولتداعس هدباج وب یدلردنوک هنب رلروضح بأم تنطلس بانج یرلهما |
 سم

 اش هر کص دن راکدشا یدنعس لبع تورک هدررکبراند یل رش ناضعر جد هانیلاع ۱

 هوشنگ تونلوا نیبعذ الف هاعزو هابس را هنارعا و نا ریه رم نیغاوا بيرق

 یھچ وا یبرکب ثاکراب+ لاوش هام هلا ناونع تلا لب ۶ ناود ناکرا اروا

 ا هک  رایدتا نانع قوس هنرربش باج نالوا برع تام 23 لا

 یسهاهن ی یایاده یکیدنا لاسرا كنازرب« صاقلا هکیدا لح یراتماقا فرش |

 لوص و هراکماک راد رهش روصحب هلن ا رفد كمما ززع دیس رو نم یر همان و

 رهظم هناسحا هجا بولب ردنک هرخاف تعلخ هدنسلاقم هددنل وا ضرع بواو
 ا

 Ce 7 تج وجب
 ۳ ج
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 اسا ها لوا الا مای

 2 هک 4 ا r ا | دوت

 e است رو

 1 27 ا را ماکذهو ا ب ۵ دعد ا

 یر تابش شم نرو 0 زاوجداع و هندن اج



 a ریدت | راهلفنوق ماظع یارزو هلج و

 ۰ یدنلوا ترشابمهننامع* نویامه رفس ثالد دعب راد د وط شوج

 9 erk 7 نا مزع 0 9

 از ناپ ناو هفیصص ن و اا تن ۳ دوجو تك هدحالمو و یدیا ۱
 .لتشصم و یلوصو همور رابد كصاقلا یدما ىدا رابوس ار وو

ki ۱لا هدهکد تصردو ردوایشب ر نفع فرطو شلاق هنکو دیا یلوصح  

 امدقم ییازربم صاقلاو رلیدروب نامرف ويد كوا هرزوآ ارادت نام ۳ ۱
 نیفلو امو وشن هدقرش راد اشاب همالوا و بوروک بسام یکردنوک هجورایا

 ود ردیفوقو لها كتم لواو بولیروتک هتلود رد نکیا لاو هدنخامتس هنسو
 یمأفا لوسلب رو یدنلوا نییعت الال هرو نم یازریم هلبا یکلیکب راکب مور ضرا ۱ ٠

 94 نوا كل رفض شب یللا زو زوفط بولار ه ودنک ۲
 صاقلآ رلیدنک بولیکح هجوک هوقو ردنا روع هيام را

 هرکص ندنوک چ اخ ر ځد یرلترضح هانیلاخ هاشداب هرکض ندا ۱
 هام هرغ تولوا یران وامه مزع هقرش رابد هلا تابا رفظ مالسا رکاسع تاذلاب

 نالوا ناخوراص “لاو هدنرلقدروب لوزن هنغانوق یزاغ یدیس هدلوالا عید |
 هن راتمزالم كنراترضح بانحلام هاشداب تاطتسم تاکر ناب میلس ادا دیه 3

 هحوت هنکللا راد هنردا نوا یهظفاحم یلیامور تیالو هدک دروس زو بولک ||

 هدرهش قنا بو لیچوک ندروبنم لغو یدنلوا یلاع نامرف یراهروسب یلاع ||

 ندنا بونلک همور ضرا ندنرزوا ساویس و هیرصیق بولیراو هبهسیوق |
 امدم هک ناو علق بیرق هتم لوا یک یکیدناک هنلازنم زا وداع بوقلاق ید

 نیکمریک هنفرصت شاعمدشابلزق هل رطرب هن نکیاشلوا نافع لا تالاع همیعص

 ةماق اشا یریپ یسیکب رلکب نامرفو اشاب همالوا نالوا یسیکبراکی لدحرس لوا

 هام ید رای ما هاشداب هدعد یدنلوا لاسرا دنص الکسا رو مع

 هدنسدتفه انوا هاکل زنم نیربش یوش یوک یحدرد نوا تر

 :یتسارحو ظفحو بولیزاب لوق هزیربت هلا یرارا مع یآر هدقدلراو هزیرت
 بصن مکاح هرهش لوا ییازرم صاسلا بولیروک لرادت مک نوچا



 و ی نا یازربم نا د نیح را دلیا هجو ا

 هو ۹ وب زکبع هکدلوش ا0 وشر تنا نام راذکهر
 و ره یدیا رر ندنکوا كناز ریم روبرعهلبا هوکشو تکو ش هورک

 تب ز هرزوا یاغک نیا یبیثاب یهبجو یبیثاب یجب وط الثم نیرااغا وکنزوا
 ارد رانو هانیلاعهاشدا ترضح هدکدروکنکر ک هلباترهش ٌهنطنطو هلیا تفزو
 1 ES ا یدبا راردا عر 3 و ج ظعت توقلاق هعغابا ود

 و هنر اترو د هدنکیدک ماظع یارزو بقعردو روخا

 یاهو توممرو میازریم هدنرلکدناراذک هتل ود راکماک راکدنوادخ

 9 یاب شواچ ردع دق میسر هک هلب وش هرکص ندنوک جاقرب هلطابو

 سد 0 نوا ناوید ها ما او زازعا بوراو اورول رم یازرید
 ۱ 4 ۶ تفایضرب بورووا هدنرب ولرب ناوید لهاو نابعا راسو ناشبلام یارزو

 یرزو ۳م ماعطلادب یدا لکد شغا تفبس یلثم هکیدبا شغل وا بیترت

 یر نا اوج صخاو یاورش هللازیزع دیس االوم نالوا یلیلج لیکو هدنما

 | رلتعلخو رایدلوا فرشم هلا سونام فرش سوپ تسد نوکلوا ینایعاو نیشنه
 ۰ 1 ی هسیک چاقرب ندننطلس بناح بقعردو یدلردنوک هنرال نم بولپریدیک
 ك د یناوآ شوکو نوتلا راراکداب ادمروک رزوک ندنمق رداولو شورغو
 | هرخاف هشق ثقا ولپاق قشو و روعسو راهماج دودنا رز هجو هجعوب و ندنعاونا

 | راربثش و راغی ۳ سم و رفا قرع هللوط ياو راتعلخ نوک انوکو
 هدلاتهنسنرب ندنعس ف چ لصالاو مادناےس مالغ زواڪ* ندددع نوا و

 هواک رارکت هنسهارکش ناسحا و ماعناو نوک یسنربا هلوا شما لردنوک کا

 ظم هنافتلاو شزاو لومآلاوهام ىلع ندیهاشداب بانج هدک دنا سو تسد

 E یٹادنرقو یدنا لصاح تردق هکتنولوا لئاز یتشهد هلی هلکع ود

 أ هبایک اج و امدتسا یتسلروب هجو هنیرفس قرش راید بوالشاب هتاکش ندبسامعط

 . | یتلوئسم ردمم و مراک بحاص هک ظعا رایرمش یدلق انتو اجر بوروسرازو
 ۰ | بوروکریا هکلف جوا نیردف كصانلا هليا تافب رشتو تافتلا 2 ودنا تباحا

 ۱۳ 2 اا ها رمآ نالوا تداعس ناکرا راسو هارزو هرکص ندنوک لواو
 ا هتسط هروهط مالک الام یعس هدنبغر هلا ابادهو فح هدنتفایض و مات ششوک



eیش لکو 1 توالت یی  
 می 2 یک e دارم بود

 ماجا ۳ لا ہا ینافع لو ىلا ذوب ا فا بو

 هکیدبا یئاوا كنم هنسرپ ىلا زو E هکدخا bag مایا جافر هدعب ۱ وز

 2 ا بولوا 9 هلا لز E تب نایلس 9

 ناتو تا ةفرط اقا

 ۰ یدلبا ینارماک ت

 هک صاتلا ازرم لاوحا رد ۲

 بودا راکشو دیص یوزرا یرلترمضح راقو ندرت ۳ هنسو ۱

 ترسصریخرب هدنرلفدلوا لخاد هرون نه رهش یدیارلشمرود راک ات هن رد

 یشادنرف كيمامعطهاش نالوا مهتسک تلاع تالامو مجع یا رسک لعفلا دکل

 ۱ یار ذ لا یراسهظا یعدم ضعب قلعتم هکلم تئارو ازریم صاقلا
 تبقاع بولوا عقاو تموصخ هلردیک و تدور هدنرلنام رنک | نکیآ ناور |
 رګ فارطا یرسرس تدمر هلا یراراداوه جاقر توغعار ناو تمول ۱

 نددفک و بولک هد رزوا عرق ندنراتم قا تسد هرکص ناف ۱

 ضرع هماتم دنلب ناطلس هدهنردا یتیدلو لوصو هش . زافو زکد دەرد هلا کرا

 نامرف قمافل وا لامها هنسهداوزو دازو لارا هاتکلد یارسر لا ای هدقدنلوا ا

 1 1 ط بصنم لوا لب ا دم تب را



Nد ردقو سیم یق كند و 0 ِ  

 ا ااو هراح نیک د نوک یه دن كە نا هام هصقلا

x د گرم م a 4 ا ماود 2 مانا
 

 الج عقوب u راب دلمق دلاردا كخيدلوا یرالتع لر ابعلا صقان نعشدو

 / ۱ | بوئلوا لاسرا را دمان چ ماتم یلاع ناکدازهشو دماکی فارطا ه دنلبعع البدع

 (ةالضن ) هبهیظ تاحوتفو هانب ملام هاشداب ولتداعس هکنوج رلبدلیا ریش ۰ :

 روح لار ځد زوم یماو تزاجا هرس ا رغان لوک

 0 رايدر وب تع زع هنر دیلع تك یاب

نا هدازېش توف 3%
بح و و اشا ندلاربحو ناخد 

  ترادص ه

 £ یدنفا ا مر 7

 0 نفس راک *هدازمش نالوا یلاو یا هکیدل وا لصاو نر هناهاشداب

  یسهج ۲ یکم كنابعش هرو زم هنس بولوا راتفرک هلجا هپ رادان ناخ د

 . نزح لاق نویامش هاشداب رلیدریدلب یتکیدتنا زاورپ هسدق لاع یراحوتفرپ حور رباط
 . روم لالم درک هدنرارطاع رطاخ بولوا لاحمه هلا بوقعب ترضح هدلاعفنا و

 هلا توالت (نوعجار هبا انا و هللاا ) بوروک الوا یلمحو رص رخا یدلیا
— 
 س
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 جت هلا رھر رفظ رگنسع ندهرف و هلا ۱3 ندرزوا هن وط م رجالف ۱

 هدانزو مادقاو ششوک مالساتازغ تونل وا راپ دهحو غیلب یس هنب ریش و

 . یهروب نعدعلق هسیاراپوط رلیدلشاب هککودندهعبرا بناوخ بودا ماقهاو تقد

 هام لصاطاو رایدلشاط هلا یراشاط هنعط وید كدلوا مار رارکت هنمشد نوچ
 نالوا یرارادرس نیک رشم نالوا هده علق نورد ینوک یعدرد تاوالا یداج |

 لوصو 8 نولیصم هلا داشنع هک ربدتا بودا موحش هنن رزوا لاعفد |

 لقع هکلبو یشیا رالقاع قءوق وشراق هنارکی رک اسع ولکدو زا یصا قلناعش |
 هارو نم هام هلکعا ناینسا سالارخا رایدشرهاح ود ردلکد یشور كن رابحاص |" 3

 مداح درا دق دیعمو ی ظع رد جد كنا رایدردلوت ناجا هعلق ینوک یا

 طبض و یدنلق زامن هدنسهعچ لوا بولییب راپسروک و ربنءو لفحم بودی فیش
 لارق بوقلاق ندنرزوا نوفسا هرکصندتدنلوا كرادت دعلف تامعو ظفح و

 هکر دهعلف لوا و یدناوا هجوت هدارغلب ینونسا نالوا یمدق «اکتح كسوص
۰ 

۰ 

 رانات بیرق اک او یدیا راو یرابتعاو تنی یلبخ هدنراناپ بودیا نییعت سورح |
 ندنرافوخ یسیلاها بولوا عقاو هدنهاک رذک مالسا رکسع هکمان ٌةعلقرپ مات |

 هکر وب مهام هدعب یدنلقریارب هک اخبولیق رسارسهلب|نوبامه نامرف یدیاراشجاق |
 ینبتم ةعلف لوا بونلک هدارغلب توتا نانلوا رک ذ ینوک یصزو -ةط لرفص

 ضعب اشاب میهارپا یسیکی رلکب یلوطانا نیغلوا مزال ریوط ویب هدایز هککود

 هجا ربوط یدلردنوک نوجا كمروتک یرابوط یهدندو هلا اشک كلام نآریلد |

 ندبناحربو هليا یساغا یرهکی اشا دمع ثلاث ریزو ندبناحرب بولیزاق راو رغم

 هنظفح سیزتم اشاپ دجا یسیکب راکب یلیامور ندفرطربو اشاب ورسخ عبار ریزو" ||

 بولیروقهدنلحم ىلع بوشی را بوک د راپوطهرکصندنوک جاقرب بولوارومام |"

 شثآ هراپوط بوروتک ید كناباک رایزاغ ندفرطره رصسایلع یسترا |
 نا رفت كنا رلیدتا دوا نی رب لرارق خزود نع“ دو دودرب یلام هدکدلرو

 | دحرس ندنامه بوایچا رهنخر ےظع ندنلوق یسیکب راکب یلیا مور یو

 نالیچا ندلوا هاک | هانب رفظ هاپس راس یرارن ریش كفرط لواو یرارورس
 راسک اخنعندنالوا هدراصح نوردنکل رلیدلبا مادقایلبخ هشیورو ندرلهنخر

 تداش تبرش هبهسیک قوچ ندرابزاغ بولوا عج هلا هغلابم هلحم لوا
 حد
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 ۱ :تالراد هک ات ت ید 7 ناونعو تاراد د یراودنکو بودا

 ۱ هدهنردا یش و لا یدروب تعزع هتحارساو تدب نوجا قمالئفهدهنردا نالوا

 3 | یاغنود كناشاب ندلاربخ نادوبق هبلاراشم هدرانا هتسجت راب لوا بوبالشق

 1 | هدزوربف زوررب تم ندک دلکی رلربخ یغیداوا هسنارف راد مزاعهلبانوامش

 | ترصن رک اسع ندهردا ًةسورح هدننوک یحزکس نوا كنمرحم یللا زو زوقط

 ٠ دیعس "هدازهش هدرب لا لیاچ رفسوب رلیدلق هح وت هن رزوا نعشدراید بوقلاق هلیار 1

 | ٠ ہدل والاعیر كردنا لزانم یط هلقبرط و رایدا تایماک باکر مزالم دی زاب ناطلس

 ا , ےھاربا یسیکبرلکب یوطاناو اشایدجا یسکب راکب لیامور هدقدلراو هدارغلب

 | ندنا رلیدلوا نویامه ىو ا یال هلا اشک كلام رکسع نالوا هدنراتلابا تحت

 رابخا رارکت ندنیدوب هدنراقدلوا بورق هش رادحرس سورکنا بولیجوک ید
 لغوا كسره نالوا یرالارق هلراسک اخ نعشد بولک ر قالوا هلا راثا ترسم

 ا نکند رکشل هذعب نغودلوا درم بولیروا هل وط ند هعلق رابتدب یرلکدید

 تب راکدنک بواکچ هنیرات الو سساخو بئاخو نیراکدتا تغارف ندنسهرصاحم
 ۲ دحرس بودا ناوارف ناسحا هرناسر هدزم ناهج هاشداب هدنراقدلق هدژم
 ۱ ]| كراك اخ نهد هنب نکیا شفلوا حق امدقم هکدعلق مانقیلاو هدنسیلاوح روبزم

 | اثایدجا یسیکبراکب یلیامور هنرزوانوجا یھ اد دج یدیا شعتالوا هنس هچب

 9 لارق هدب یدربک هربه ٌهضبَ هرکص ندهرصاح نوک جاةرب بونلوا نیبعت
 | كنسهاج كراتالولوا هلبا اوه تفاطل هکیولد رهش مان یوجم ندنراهعاق لاض

 | دارم یک یغاصس كسوا هلبا راکش ودع رارج رکسع رادقمرب یدبا ور بآ
 ا ا هرحتو تان یسیلاها هدقدراو هلن رزوا بونل وا لاسرا كب
 || ٌدعلق تولب راو هنتسوا ینهعلق سولقش نیم امر و هلا ناما بودا هدهاشم

 ] فوخ هدابز هنسیلاها نکل یدبا راوتسا راصحرب مکصتسمو نیتم هدتاف روب نم
 مادقآ هکنح نوک یتلا شب قحا وشراق همالسا رک اسع نکا هبلغ تبشخ و
 هاف راکماک رابرہش كلذ بغ ربیدلبا راصح ملست تویلید ناما راحات رايد اهدنا

 یم هعلق میاشیتناتم نعندلانیب عقاوهدنرانکه نوط ینوکی ج زکس نوا لرخالاعیر

 | هنتسوا كراصح مان نوغزتسا دنب رک هرس فقس یسهرکنک و نیتم ېک فاق هوک
 | ندهمالسا كلام ةچمص تولکهرادم تلودردیرلحاتفماشاس روب نم علف بوشود

 رانا طبض مکح بوربترا یتغارب و تاب بوشود هنلا نعشد رارکت نکیا شلوا

9 ۱ 



 و صاج ه دنن لوا رفف هکر دل وهم ندهداز لالح ىلؤم كاملا ت

 نگ 1 و ناربح هرفک ضصعب ةکمدر وک مدیا رظان یا ندیم ور روب

 هدنراقوره» هک ورندلیر زب یرلادص ینوک و کرا مارا ا
 رندبا یرادص و ابعک لدا ردیشیا هدنجا كنهسنک و هدنران وک هعج هاو

 را یا هذ رس هلهجو رپ جه كدب رد ردیمرلتج
 راو رایدت | ماقم لیدس توکروا ندتمالعو رات صعب یتح بولاق هدنربح
 ندنسهبفخ رارسا كلام عنلاصو راشهرب و رخ ود ریدتک بولیغاط هر هسک |

 دادفبًافاس نیفلوا مهمو مزال مدقم ک احر هدعب رشمریدلب نیروهظ عوقولالبق ۱

 طیضو یضاق هروبنم رهش بولیروی هسیجوت هباشاب نایلس نالوا یسیکب راکب |
 كنيلوالایداجج هام بونلوا نیت مدا رادقمرب هتسهظفاحو رادزد نوعا راصح ||

 هنس هلا لالحا و تداعس و لابقاو زع تولیحوک ندندو نوک نگو ی ۱

 یرالوصو هب هینیطنطسف هیڅ هیلعلاةلودلاراد هدنوک یحزکس كنابعش هرورم
 ش یدک یدراو # تح یدو ینلا اراها ( مظن ) یدلوا سیم

 ۷ تشو ق هدنآ ار

 86 نیم یاهعلق ضعبو دارغلب "ینوت-او نوغزسا من ناب و
 مرخو رورسم یلوباتسا لها هلا یرلمودق فرش رفهدنخرف رابرهش هکمدلوش | "

 كسره ندنرالارق نعشد بولکرفالوا ندنفرط ندو کیدا رحم لوا ریدلف ا
 زاید هلبا نیکرشم رکشل یرادتم كس ناسکس زو فلخا ر فورعم هلکعد لغوا

 یدناشوق تاقردنا تاق یهتشب نالوا هدنلباقم دو بودا حورخ ندنعتد | "

 نودرکهاشداپ هدنراکدتنا مالعاو ضرع ه هیاع تع ود ردهرزوا هرصاح الاح | "

Eبودا رقم یرفس هن رلبناج یلیا مور هنب هلا ماجا رفظ مالسا رکسع ماشتحا  

 هبالعم هاکرد ندوتسحارف یلارق هسنارف «دنراهجوت نیح بولیروک تام" ےظع
 .هدیدش تعوصخ هدنرانسام هلبادننع دیلپ مان ولراق نالوا یلارق اناپسا بولک ی چنا

 عرضت هدنناب یرلهروب تنواعمو دادما هلا یلاسرا نوبامه یاغنود نیغلوا عقاو

 رودص یرابلام نامرف ه راضحا راک فوت سم نداتش ءادنا نامه شما زاینو



 ا e ا ا ۱ 1

 و را یدقن ناج ید بولوط

 دنرزوا ن رز "یسرک رب هدنراکدلک هن رافاطذ نودرکقاتوا هلا لالجاو

 دا ندنراالوتوط یربد كنعشد هصبجوم یرایلاع نامرف بولوا

 ۱ « رلیدنآ ههنوط نی راهشال بولیروا

 لو يص زونه نافتسا یلغوا تلارف شوناب نیعلوا قلعتمهننسارحو

 ۷ RN یاس رول
 سس

E 



 كهاش رداج هلیقافتا راد نیرساخ نالوا هدهعلفو نالک هلرابک راک رخا رولو

 بوشود دیش یسیدنک هدکنح یاثئا راردبغاط ر بودا موعش هاا 3

 لالتتسا ینسەعلق ويد لاقترو نمد هرکصندقدلوا لخاد هناوضر هضور | _

 ناتسدنه هلت رطوو یدیارازمریو لاقجا هنسمتیچ ندلایدرب بودا تاع هرزوا ||

 یاشاپ نایلس هکیدیا رالح لوا رارولو هجرف هنفرصت كنرادنرد ژک | كنتم |
 نلاسبودیتراسخ نیسیحاوتوارفوتراغ نفارطاكسهملقود رور
 بول وا ےقم هدنرازو دنسم بولک هبهرهاب تخت یاب اینا هب هرهاقرصم الوا نیماغو

 هرکص ندنوکچاقرب و یدلیا سوبتسد بوکج شکشب قیرافتو فع هاب یو
 :یدلوا یییشناح كنا هدنرادص مام ناشد رزو 0 تالدعاقت باشا نطل

 هاشداب رسم سودقلا كاللا هللا نوعل سورکنا راد یتیدال وا ناب تا

 ماج ید شوای بولی روس ناسحا هلارق شوناب یفلارق هدقدل وا سونام رفظ

 هچلارق ینریقكنلارق هلیلغوا ریغص مان ناغیتسا نيد و ٌةعلف قحاوا شوی لتا
 ندهیضق هارک شودنرف نالوا یلارق هچ و نامالا یدبا شلاق هدنلا كتروع مان

 رکسع هام ف توسزوط ك هرزوا اف وا ار هش یک یتیدلوا هاکا ۱۳ ۳

 ندننناج هرق یتسولناو ندهنوط هلا یک یتیراهداسب بودیا عمج ربهر نیطابش
 یدو بوردروق رابوط مظعو توردنوک رک اسع یرادقم كب ناسکس تیپ

  الوا هدنفیدلوا رانا ترصن راب رمش عوعسیکیدتا هسصاح رابنو لیل هلبامات مادقا

 زاس هحص و زادنا كنفت كم جاق رب هاشاپ دم اولا روصنم ر زو ندایلع ءارزو |

 د یرودنک و رلیدردنوک ورلباهلا یرکسع یلیا مور هوع بولشوق رایرککی 0
 رفظ دانجا "هلج ینوک یصش یمرکی كن رفص زکسن قرق زوب زوقط بتعرد
 تولک لا راغلا كناشاب د راعش ترصن رزو ریدلوا ازغ ہار هجوم دز اه ۲

 كن رکسع توکحلا ندکنح هعلق هدن راذدل وا رادربخ راک اج ند ندنکیدرپا | 1 :

 .نتمرب بوردود هنینها علق بوز د هنرلکوا نراه رعو بوزاق راقدنخ هنفارطا 1

 یکیا نیغلوا هرزوا ترک هد انو ترفو هدایز نیعالم هرمز رایدروق روبطعا
 برض هلبا مالسا رکسع یبهقرفرب و لوغشم هنکنج هعلق یولبر بوتلو
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 | سرو اشابدم 1

 : راسو اشا داهرف یسیکب رلکب نامرقو اشاب ناعلس رکید یسیکب راکب یلوطاناو اشاب

 كرزابشناو یفایض هنابرا نوک ود لرورسرب روسو یتبعج كنابعا ناکرا

 - یو ۳ 9 ا ی تاماسو تاقوا شاتو رس قجهاوا

 ۳ ۱ 46 نعرد ندع رس ةعقو و

 : ام پولوا لاو ءرصم ن اال اشا ناس مداخ

 5 ۳ ۳ ج IL ندر

 ن ترد تونلاص هنلنا یوک یحچ وا نوا ثالوالاعیر هامو

 ۱ E دنقرطراردنب نوچ عفد ینیروشورش كنیمالم ندنرزوا
 با ناتسدنه لولم هکردو یتکح كنيمرک هنفرصت لاقتروپ نمد

 اا 3 اس كهاش ردا ناطلس یرابرهش كنسهءعلق و هدایرد

 ۳ هنعفد رانا هدک دشا لوحد یک لوغ ر ل یسهشاط لوغم

 5 لخاد لا اف بودنا لافغا یبهعلق *یلاها هلبالاورکم رازه یلارف لاقتروب
 ۲3م رزق هافذا بول طبر و طبض باور وک نک ر ادن مک كنەعلقو رولوا
 1 aS نعسد هکیدروک هدکد اک هت یاب هکتف ولوا دن ییسودع

 ۱ | رشکا نق مت هراصح نوردو راشکج هر هضق یراوتما راصح لوا
3 7 02 ۳ ۱ 

 عن را "
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 1 ار رورسو رادمات ۳ ورسسخ ۳ نالوا ا ۳ ور ند را
 ۱ كناغ و رازهشا نعل نراروالد لرابد وا هدراثآ هدنخ رو لاسو زاد :

مات ند میا دزنعشد كدنو مفاو هدارد خاس بودا عج نرو
 1 UAE رب 

 1 بوجج ِ ىدا e ۳ ر هک نیر ر زا بس 3

 / قراروا راستا 93 زر را N | هو غ ی ا

eا 4  CEا  

 رابخاوب ی شات ور لر 1 2 *#ِ ا

 یی درد نوا n e 8 حاقر و ۳ ٌ

 اشا ندلا ريخ نادوش یرلیک نام ا نو ر امز ا

 ا دحرم كره ترا ار ی ا :
 رسا و من هلا مادقاو موج بو شود هنرزوآ یم هعلق نوت عقاو هدابرد

 راد د ورهاظ رانا هتسجح راهب لوا هدک د لک ۍراربخ یراکدتا را و لتف یتسیلاها
 0 ا نو یاغن ود ندایردو راعشتعاخ* یارما نم هدقدل و

 هدنراکدننا لوز هبهرو نه ٌهعلف یک مرم یاضق بولوروب لاسرا رادمان یاشاپ

 .ییسورابو حرب لراصح موفرمیراکدید یروطایردناو رایدلف هر صا ارو ار
  هلضش نکیا شهوق غاري و تاب هدی ز بوریدل ول هلبا نیک نو ی و

 لادجران وک جاقرب بویمهروتک تقاطوبات هنمادقاو روز كنرقرفظ نایزاغلاعت || _
 سسیم ید اددح هدنز كنیرخالاعیر یتلا قرف زو زوفط کپ ن اتو

 بودا مظعروسرپ مات 5| تھا تر ا ترسم رخو ف ۱

 2 ی شو 1

CREی ی  

 ےس

 | رابدروب هست ات نوګا تنس یدیزاب ناطلسد فن ا تا تار

 دس ورح عل 4 هب داع 1 هیات هلا همان وعد ر اک رلکب یکحهدکلام فارطاو

 بونلوا نيز و بابر ییادیم ت تر نالوا عدق و و ريدك هديتنا

 ۷ یدنلشاب هرو س ا هډ وک ی ممد نوا كبحر قتلا وزا زول رو



 ِِ هزار ۱13 مرغ كنزا یداج هام او وشراق هنعشد بوریدااج
 ۱ | بولک یک صعب نالق هدوریک بوغارب روی لباقم هنیرایک نمد هدر بیرق 2
 | نشد نیفلاق هحابص كنج لاوحا بوشیزپا ماشخا ینعی ماش ماکنه رشي

 1 هرط سوفروک هک لوا بولوا یلوتسم تیشخو فوخ 1
 بوراپوق رو هدلیاا فصن قلوا یولعم كیأر فصا یاشاب یراکدتیا
 4 :ولافک ینوک یصچوا كروب زم هام بوشود هنرادرا كن یکم خزود نعند

alهو نقد یرادج رپ  e۳ رم ا  

 ارد فص فص 7 تولک ید یرهغردف ا

 ۳ ا ا كج

 | a ا 8 هامو یدنلف رتاعرو ناسا هدایز نت راومام

 ۳ یر فر ۳ یزد هاکتکنیزرابم ءاشن وندها هان . رفظهاشداب نوک
 رب 3 ۴ " ریدروپ نیر هلا

 س =



 نا مکس هدناف نیصحنصحلواو یدلروم نوا 0 هن رهش اج نالوا

 اورق یشرا دنسا رد قف رک شل هلوتم و کیاولم هلنشد یرح یورد بواوآ ۱

 با یراادص نامالا فرط فرط نه رایدلیا ناعزا یتفج هیمهراتروق ناج ا
 نادغب یایما اموعو رایدلبف مب لیست نراحأتف» كن هعلق بور دل وط یناعتاو نیمز

 بولوا عج هنک وا ید قاطن نودرک قانوا ناینسالارهاب نعشد نایعاو
 هدالعم هاکرد ندنرالغوایرالغوا كد راک اح نادغب یعدو هللا یرااحر كنهلح یا

 فرط تلابا تبالو هبهدوب و دلی یلعوا هدو و ن ندا ی

 ناشیذ ناخ هبلاراشم قحلو نایاپ نادغب راید لاوحایدنلوا تیانع ندیهاثداب |

 مزالم بولک ی سیچلنا امدقم ید كنلارق هل ۰ یدنلق ینازرا نواه نذا هتدوع

 هن ربناح سورکنا كنهدوو وپ یدلریو تزاحا ید اک |هلغلوا باطتسم باکر
 شوناب نالوا یلارق سورنا نوا یساروتک هلا نیفلوا عیاش یکیدتا رارف
 تدوع هنفرط هنطلسلا راد هلتداعس هرکصذدنو بولیردنوک راقالوا ها

 رابخا كناشاب نیدلا ریخنادوبق هدنراکدلکب يرق هنسهاکسا یعقاسنا بولیروب
 هکر بدل هدزم بونلو رظتنم هدلح لوا یرلهدا یکیدتا لاسرا هلا تاحونف

 وقربسو هردنتسا و هرودنا بوسنم هکیدنو هلبا ناشنترصن رکاسع نادراکیاشاب

 هیدنق بولوا هناور هنرلبناج دیرکو نب ريح و ع# لراهعلف و كلراهریزج مان
 بر نی رب تولا تبار هب هچ راب مظع ییا رده هکی دن و ندراصح مان

 نانک زارف هلفلا نرخ كنبراک مالسا یساغ ود نعثدو نیکیدتا كاله هل وط

 هدبرک هدقدل وا لصاو بواکیراربخ یرلکدرب وی وروب بولا یرغوط هسوفروک

 ةلجو رزو ریز یی راهرق روم هراب یمرکی و یراصح مان ومرت وایم حبات
 زوبجوا بوق بوقابیتفارطا كراوتسا راصح مان هیناخو بودا رار هک اخ
 بولیراو هبدریزج مان هبرک هرکص ندناراسخو تراف ییرایوک هدایز ندهراب

 لد ینیرهعلق بوجاق هرغاط ندنفوخ مالسا رکسع یسیئاها راصح هراب چوا
 "هریزج نوک نوا شب هدعب تولیق ناتسکی هکاخو ناروو نالا یک قو

 نی راکدتا راکش رربررب یریزانخ نالوا ناب هدرازهشیم نایمو رارق هدهروب نه
 + ردنا ینادوبق كنعد بولیراو هبهزورپ نالوا هدنرابناج نورفو نوتم ندناو

 هدنکرادن كلک هنرزوا كنرايک مالسا هلتبعم بوشیراق هن راک كىدنو یروطا

۳ 
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 ۱ n رب و 3 ترم تراک فال وا نیفرط كب هاش نیس ی
 8 تانا یر رادمانریم نکی هدهسصاح ندرګ ءندرب بوشودهنتسوا یم هعلق هزور

 ۱ و يندر الوا هددشرا بودا راغلا هلسعلا لع راو

 و رف ) هلا ربثک كنج بوک نداق نمشد هجن بولی وق هیعالم نالوا هدراړک
 ریبکح و ريغص روظنم دننيام تازغ یم رک صن ( ریعسلایف قیرفو های

 : رزوا نادغب نامه بولبتول رغوا ید صوصخو شالا ضرع یغیدل وا
 :د ( نیچلان ) كنس هدو و نادغب هت رطو  یدنلوا ناور یرغوط
 راسخو تراف هدکدلک هن رېش نالوا روم ینانک | فارطاو روهیم

 ءارک بحاص ینأخ عرف تیالو هدهانیلاع هاشداب راذکهزو ورلیا لرنم رب بوئلق

 ءودراو لصاو هربهر رکسع ها راتفر ابص راتأت یرادق كب یللا ناخ

 ۱ لتش تبونرح وا یرص)ب شوره اقا لول هدمد یفیدلوا لخاد هو امه

 ۱۳ ۱ روا تا ها تاح رد یلاع هاشدابنروپ نم ناخو ریدنتا
 : بونلوا زاتتحاصم قلع او هغان وف و رایدشود رمظم هن راتافتلا

 اک هتسودرا ودنک بویلءالس هدکدناک بیرق هسغانوا بونلوا راتمرحو
 سوبتسد فرش بواکهنوبامش غاتوارلازربم بوسنم هب ودنکو ناخنوک یستربا

 رر مان ( ناشطوپ ) هلبا رکسع یرادقم كيب ناسکس ناعزا یب یراکد ورتپ

 ك ۱ زا كع بوبلغاب یربالا هدام قلنامروا هدنتیاهن كغاط
 رادو تکوش هنطنط كمالسارکشل نکیا شلوا هدندصق كمردشربا دنزآ و

 هک ا هدهاشم انابع ي رم رک صذ ( هدونجو نالس رشحو )

 | هنراصح یودتا هان ۹ و تبیغ بشر نام بولوا یلوتسم فوخ هشيخ

 1 | ناح صالخ بوریو لا قلناشبرپ د هنرا تعزه ر ع بودا تلحر

 ا یرربخ یغیدلوا ناشرو هدنک ار هناحرب یر ره نونا

 ا ر بولیراو هترزوا یرتعمرېش مان یرازاب شابو یرب تروب ی دق كم وق رم
 1 نالوا هدانءاد كنغاط ناشط و رک ذلا قباس هرکصذدقدنلف باب و بارخ هدنحا

 | یت كنادغب ندنلصا ینوک یحندب او کی لرخالاعیر هام بولبک ندرلیدا وكنت

“nne 



 ی داد دار بولیرو قاس لب هک نالسرا ورم هد

 | رارق ا و E تخت نزول E لخاد یر ۱

 یارس ندانف رادو هدنلئا وا ك جر هام اشا س مظعا رزو هدانا لوا ریدلیا |

 تلاکو و امظع مناخ نیما اشاب ینطل یحاص هم ۳ هنر بودیا تلحر اق |

 ۰ یدلوا ی
 € رح رد اشاپ نیدلاربخ نداتسرفو نادغب بنام ناطلس مزع 3 4

a هاءلح تاح وتف شا ند رک قفومو دیفس o E 

 راهساق رفس هک هبناح هن هل داعس یراترضح فاطا الا رهاب هاشداب فارطا نشد 1

 نداملا لزق هلبا تین ماقتا بوشود فوخ هدایز هنر ره ندنغیدل وا رفظمو روصتم || "

 ۍراکتبا نیکر ادت موجع موش موت لوا ندبناجره بوما مدرا ا
 یور الوا هدنکیدر و رخ بواکه ام تلود رد موسر تیاده ناسوساح یربخ ||
 یرهکی زاسهدرعو زادنا كنف كوا هااشا ندلارخ نادوق ندارد ا
 زو زوذط بوئلوا نیبمت یکب قاصس جاقر ندنزرکسع یلولاناو لیا مورو | "

 راقو تمظع رارنشا دنلب هاشداب ترضح ینوک یجب نوا كن رفص شب قرف |
 ریدقیچ ندلوبناتسما بودیا تین هازغ هنیرزوا رارق حزود نعثد راد هلا ||

 كروب زم هامو رلیدروب لوزا هنیران وام یانوا هد هعیفر ٌهتشیرب هدمنجوا راغاب | "

 .نالوا هریصب راید کاخ  ریدلنا ناوید مظع بولیراو ه هنردا هدنرخاوا || ٤

 هبا لع ةنع نیر زو مان دمع ریم ۸۱ یلغوا مان منام د شار ریما یلسعوا نعم | "

 یبدلوا نیو اس تر ناو تمد ھا ۳ نوا اساسا 1
 هدک دنا | یلست نتا فم نیرات الو EAR تڪ و توکح شکشبب هدنیح 1 1

 هب اح هنو ام هحوت نيک د هنآ لوا رددل وا فرشم 1 هانس هراتس هاشداب تافلا | ۹

 [رهاظ ثیبخ مان ورتپ نالوا یهدوبو نادغب رکم  یدیا لکد مولعم یودا || "

 بوناوا هدهاشم هدیهاشداب رینم رعط یسلوا یصاع هدتیقح اما عیطم

 ریدلق اخرا هشاناح نادغب نرلتع زع نانع م 4۵ یلام رڪ د وادخ مرجالف

 هدنیح یراقد روب لوز هنسهکشا لاا هدنسیم رکی تلوالا می ر هام

 هن واه یودرا هدلحم لوا هلا یرکسع یلبا مور اشاب دج یسیکب رلکب یلیا مور

 هژالو نادعبو ندهل رابد لرم لارنم هدعب تولیک ندهنوط رو یدلوا ی



 و ۳ و تب بولوا ۳۳ ا اش

 هک اخ یراورابو جد اعاحو رزوریز یراودو رد بول کود یرادقم نوک

 e برس و یر ن کیا شع” القاب و قوا

 1 ا تا٣4 وود و دیشب نالوا

 9 ِِ ص كس اشاب نطل هکدنحره هدکدتنا انا نیراشیش

 ۱3 جد وید ا قلوا ایه زمہ ز ر ر اشاب ee نادوبق و

 و هدعوجر نح ریدریدتبا تدوع هاوخان و هاوخ نیفلروپپ ممشک د

 شد رایرهش ٠ رایدروتک هلا قلع وط یظع بوروآیهریزج مان هب ولافک
eام ا بک یار طا لوا ید : e 

 ی تونم 6 ب ودنکن امه :دلاح ا ۹ ا و تصحر

 دارا ریشه : لای ك طا قر لا نابوب ج

 1 ۳۳ ی ا و 0 اکی نالسرا
 ا دارا ضرع 2ا و یرربسا نالوا لاسرا بواک هتاودرد
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 كينماياوبو راهديا موج هنیرزوا یسهریزج سوفروک ندنا بواک هناا هنولوا

 ی تا نا 1

 ا A E O E ٠ ص1

 اب « 1

 یتوا دعهدنتمابح انطاب هک امارب .نامرفو عیطم هب هبن ریلاع زرد 1 رهاظیلارق كنز

 راک راشو ییوئسم E Ev مابا نوعا كلر و یمازح دقق ادم لوا نیغلوا ريدم أ

 هنغل را درم نوامه یاغود اشا طل هدرابا هست رام لوا بوث) وا راضحا:

 لاسرا اعم هدر ابم تعاسر هلا اشاب ندلارخ نادوف بولیروک راوارس |

 هدنسٍدب كنسهعحایذ جواقرق زو زومط هلا لابفاو تداعس هدعب  ریدروب |

 هارهه هرا و دن یا ناطلسو یر ناطلش ندرهدازمش هاشداب ترصح

 ۱۳ رک كفرح لها 1 لام سا خ رف راب رهش رهش لاها

 مردی یر رب ۳ و قرو دعر بولیزو اوه نوک لوا
 توتلوا لزاسن. یط هرکص ندمارا نوک جاقر هدهنردا یدلیا كاله بوروا

 كنمرح ترد قرف زو زوقط بوروچ ینمایا فب رش دسیع هدلح مان رکنا
 مظعا ر زو در دروب لوز هنسارعح هبولوا ندا یدنلک هناصبلبا , رزیلس

 نیغلو امن وشن ه.دک اخ هبنولوا هدنلصا بولوا ندنسهفاط دونرا اشا سابا

 نیت بوک هرس هضف هنلکل ات قیالو هب ول وا هلا قو یعسو مادقا كنا

 نویامشیاع ود اشاب نیدلاربخو اشاب قطاریزو ندشناح اردو یدنلت هبمالسا تلا

 مانغو رایسپ رسا بودنانالاتو اغ یراتکلعهعت بوراو هتساش هیلوپ هلبایراک

 یعمطتراسخ و تراخ نشد راید هکر کم نکیا روک بونود بورک هد رالا راق |ا

 یورهدن راکداک هنس هل اقم سوفروک یدبآ شف هدورم هعردف هراب یکانوآ هلا

 سوفروک روهقم نوعلم یراکدد یروط هب ردنا یروهشم هدناص روق كنارد

 بولبب تهنغ یتصرف هلغلوا دوجوم ید یرایک كدنو هجناب بونلوب هدنناه
 نرجطع هدرا ددو یکتا ندرجم» نام ز بوناح هرابک روک ذم بوقبج

 هدنخ رف هاشداب هددنولوا یربخ یراکدتا كالهو قرع هلا انشا بوط ةبرض

 نواه ئ و هکیدتا رودص هل وش یر هملاع نامرف هدقدنل وا ضرع هنهاکر درف



 1 نالوا ا هاکاوخ دف دلاق هڪ دراو 19 زا بول دوق ۳ هداسرُف

 ۱ ا یدروک" نیدبق لاطایف ناما یب نالوا نادالج سار هلا ناهج راب رهش نامرف
 یدروجوا نددق نایشا ییحور غرم توسردحا زوک نکیا هداوخ اع الاغ

 ۱ . تیاور ود ردنیعتمهلا ناق تمالع ناکم یقیدنلوا لتق هدمزنحم مرح ن ر الا اذه ىلا

 ۱۵ هدلالفتسا و تافتلاو هداالحا و ےظعت ناخ ناما ناطلس موح رم رونلوا

 سابق یاد یاضتت قالو تبغر هن وک لوا رو نم اما ىدا شمهعا توف

 9 اص یتضرع یتم هن لور یېک ويد ندا تنایخ هنرهم كناهلس ترطح/بودا

 یف یکودا تازاح رادو تاغاکم یک یارس (هظعول)یدلک هد رطاخ

 ۱۳۳۱ اره تولوا راهظا یتیم ۰ ردنابام هریشالب هدنرظن رالقافو
 ۱۳ اننا هدهطاغ کرد لرقم نفضاوخ صعب نکل
 رو كناشید ۱ ردراو هرقمر شد جافا ناوه را هدنسوآ کاو رد هفلاوا

 دل وا نکیا لوبقم یدبا * لوبقم ریزووا رمالارخا ( ظذ )هل وا همش هننکو دی
 هبوب % رولوا راو اس هلتف مرجال * رول وا ر سو رادع کیک # لولە

 ۳ رب ( ژن ) لرک هسلو یکی دتا یذک ره * تالف مهر یزا ات

 اعر بولی ریو قلنادوبق هللا یکلیکب راکب رازجو یتمپاتم هبایلع متع اناس

 1 os ز دل ۵ ا دن رلاقش ل هلا نوف

 ام و هرصاح مایا هما بوشود هدرزوا راوتسا راصح مان هلشف یرتکدتا

 : و ریتنا یک كنيعالم نالوا روصح بولا [رهفو اب رمن هرکص ندهلناقم و
 ۰ ۶ مان ( نلوص ) عفاو هدهنسو تالو هدهرول نه هنس و یدنلق و یعط

 زا و فوم هدناب كی و وب ا بقعرد هداستا و ه شاد دو رو

 ۱ 1 له بوراو هنن : رزوا یسهعلق (سلک ( هد هنس ول لحرس هلا امزا كنح نار والد

 1  هرصاحم نوت هنر فر یا هحوت كهاشداب ولتداعس و یماددا كرو نم

 js E هرکص ندقدناف



 ۳ هغابا ۱ الا عاو را ا ا ناھ ر هنسکرب

 قرر بوت وط هدم سلم اه یادی ردص هدّتلا بو و 7 تو :

 8 E هن رغم داق راد کیدا سک یغاشا |
 لبا قالقا لیدت هی زمر, نیفلوا هلسابقب صاخاو هلان لزارا یطالتخا
 نوا هب ده هدل بم ضعب یدا لکذ دنع قات ابه یدوحو كمانکی دن

 ییدزوک ندفآر 1 راهشروتک فیطا باکو , هلطخ نسح دوخابو فيرش فم

 در هو ردا در هلا مامت در بولوا یراط بضغ هب ودنک ی 1

 هدرللو و یداک هعوق و هلناعفد یسدعا مانسد ود ردقو یان كنة نر 0

 ندقذنلف لذن هبهلذخ نوجمابولق بلج كناوارف لاوماو یلزع كردن تیدالپ 8
 ناسکس هدقدلوا یراغیرش روظنم كن راترضح هاشدان هدنرازفد نا ۱

 سابا نالوا مظعا ردص هن ر نح شیر هتک یودشا فارسآ نوا 1

 یماعنا هصاضاو لزارا ینوتلا كی هوب كيهاربا هک راشمروپ باطخ هباشاپ |
 ردشلوا لصاح نیش هزب هنک و دبا یعطق اشخ هن.ادق او تآرج ا د 2

 .  ۰ . ا ۵ ۰ ۳1 ۱

 یتیدلوا عفاو فژلخ یعه ف رندن وب 8و ردم ما وعل | نیب ماخ مالک ی راکدید 1 2

 EEE رر و رمان الصا هدرتا یتشهشد ره لوا یهالا سه ق ردلبسم هدف الع ۱

 یر رسد ومد تویع هه رط یکیدشا قوس كرانلوا هددروماو بويعا ترشابم 1 8 3

 یداروک تصم دعیمشنب راغلا هخورب راکش ودع رابرهش بو رو بوزک
 تنبسهرمز شالفو لزارا و شابوا و دن وا یراومهات عاضوا كل ایموم یاب 1

 هلو ناطلس رکسعرس با ینا تلاسح لالضا هنالهاح كرنا هکلپ هلساقا
 دن اا هراذر و نهصت هل اب و یس ردنا ادن هرالالد هلناعف د ود یدروب

 هنلتنهانکی وهربقحانیزیزع رپ رب یکی لچ ردنکساموح مب ویمن ود ندنسوکلب

 روهظ ماجا تربع یاوعت یهدنرس ) ماقتاوذ زب زع هللا نآ ) یماوا ثعاب

 نسازج هلت یمن نج کی یرکی كنناضمر یکیا قرف زو زوقط بودا
 كلف یار بشرب هنب هرزوا ا بولسا هکر دهلهجوو یلنق تیفک ید



 هدکد سگ لییرب مامن تبقاع راشلق اهددب وید نسالوا راوازس هلتق بویمراو
 ۱ | رىب # رذح هللا ندهملبا رب لتف هل ( تا یدلو ناو جد 1 ت

 ي 8 ا یآ یا هددادغر 2 ۵ !شداب 2 ss و ۳ ۰

 او نیو 1 ۱ رام رد ا ا هرات تهاتدا یرافلد یهاش

 راز وب یراترضح 2 رش یتسح ن وک ندصف

 ا ا ا ندملا ها راد رب ۳ لو هک هشت ۰

 n بوراو ی مر داش دن یر فرار ۲

 a ا وا 7

  دراو رهمانزاب هنس-احر ارج وفع هلا ریچلبا ندنناح هاش هدقدانوق هشرق

 شب شب روم م دالب راسو ا یا برم رود جرات یظعل ا
 و 0 ریە A3 هروهظ راقلنامداشو کلش تواود هک شب نوک

 7 6# اشا ے ھارا لوبقم ر زو لتق بیس ناب رد #

 3 هننابح ی , مهاربا مظعا ر زو یلح ینطصم ییاشد هداژ لالج



 ما

 هلن وسفا و واز زه بودا قافلو زع ندزو ین هن راتضح هاشداب لصاطاو

 تا

1 

 یداماد اشا ےک یدردتا راوا وا رس هب یرابرهش محو رادر تنا نءزا ۳

 دیو او lT قلاهلا یزفد ودنک هدنرات نی هرزوایت او

 نوا كحهدنک هرفس همز بودا لاؤس رار ا ۰:۱ یراهحوت هلن ردت

 نسهروک بو القو یزع رلهدا نال وا رادان و روشحالسواکحوک هتفحو زار

 بوب الفوب ینسهلج جد یمادضک شد ریدلیب اک هسا راو تیکی رادقم 4 9

 اه

EE?ا 5 و و  ELو ۹  O OE O E E COE PSS CLA ARE e a۶  

 تا

 هدنکی درو رخ یتغید او یسیمدا هدنرب یرلکلیهاپس منو تب رم زویکیا كي

 كنا یقارطمط كناشاب سابا نالوا ینا ریزو هدرصع لوا یتح راشالا ررقم ی رفس 3

 هزوب رداشاب جای هن وامه ناود شعاراو قحاولکد اواریمرب هروک هنقا رطمط

 یرادسعم زوبجوا یلح ردنکسا اماق شعا نەدا تآ رج هبهدانز ندبآ قحا

 رول 3 تو الت یرلل و نرف هتیزو بدز هلا كن راکنر ةدسلا نرزو ولفکسا

 سابل یربغ توک رازغعقو وص هش رزوا راقڪنطف و اذه عم سا

 شفا و ینالغوا جا هدایز ندزو هدنغیدنلوا بلصو شعا رازغا تبغر ههرخاق

 هنسهنزخ اشاب یسادعام بولیردنوک هیهاشداپ مرح یرفن نوا ندنراهدزک و
 بادا یهدنرانالغوا كموحرم ناشیذ هاشداب . ردشفلوا عیزوت هاما او

 یمنرا ' شلزوپ نامرف هنتسفلا هار مرح یسهلج تولوا نارکد هنراتمدخ

 هراکدنوادخ روضج رع هج رم لپ نیو نا ا
 رزو اشاب هلاب ندبا تافو نکیا ینا رزوو اشا دجا رکذلاقبام راشهروتک

 ثموج رم رادتفد اش دم یتالیک ندرایکب راکبو اشاب مارمو اشاب نسح نشور

 ۰ شما ندنرالوف نانلا همزن مرح و

 4 هس رغ تداکح $

 بش لوا هدنرکدشا راذر یروزم هددادع را رد
 هلبا شباق رب هکر اشلبا فیرشت ها شیامنب ییسایور نمحنا كهانیلام هاشدان هايس
 ندنروشراف رورپ مام یسهرشب و راد یهاش هدنلا ر و ههرقم ر هدنلا ر

 بو وا هن زوس دفع ر یهانکی ن ملا ظ هر شا بودا روسهظ

 یک هدنلا ود لدلپا بلس ندن یمهشاس تمدخ ور ندنامز یلیخ و كدلیا باص



 ا ( ۳ و هدنسانا كلج مد وناتسا نامش یدلوا دنخر و
 3 یدلوا ز ۲ ات نیک ااو زازعا یکلوا e هکشا

 ا هو ا لصف ش و د رها
 8 زف 1

 اردت 4 بوشود هن دیق یشابو ناح یک ی نا یو : ندناسارح حب

 1 0 م هاشداب ید زر یا ا یهاشداب ِب یدلبا

 ۱ و e ینکودا جت ست قلا 79 نود لد هباتش

 E سا هکلدبا یمدآ زب رکم هکیدشا باوسج

 i هدومزا رکو هدبد اراک زوز ندز را ندایلعهءتع تولوا س ضو هه رالوف

 ۶۰ یا اضقا هلو لا یرید رانا مرحالف شلروب سیا را رکلوفو



 یارتحالامزال ماتملوا ةناها همضح لوالابا ضفاور هکنوجرایدنوقهن رارزوآ

 ا هارو بابساوریمطت رر دقرم یدیا راتغا دک 8
 اس راززوا ندنوک لوا بوط روپا یر زال نافرف نام ادعام ندنراکدتیا

 روس هتفارطا بونلوا ان فرش مماحرب هدش رقو فيطا ةبرترب نیزه هلی ی
 نیا راوخ هفظوو یلوتم هنسهمهاع نا راد رادزدو هظفح هنس هعلق ویدلکچ

 رارقلامو یلا ندراهتشا ناعلس هاشداب لوا رابتعالابجاو لیلج رخو توئلوا

Eىلع محاور | هللا سدق ماظع ماشم و تم تم ۳۳ راس نا زا  

 بوئوط دادقسا ندنراحوتفرپ حور بوایراو هنراترابز مارک الاو زازعالا قیرط ||

 نوک یستربا هدنراقدل وا لخاد هرهش هدعب رایدابا زان نوعا نراد تداعس

 نایعاو رلیکب راکبو ارزو هلجج نوجعا دادغب عقف تینبت بولوا نویامه ناوید |
 یدلک ) ردشعد خراترب هنسهبو یدادغب یلوضف مکت رایدلیا سوپ تد رکسع |"

 مایا جاقرب همالسلاراد دادغب مالک لصاطاو ٩۶۱ هنس (رادمان هاشداب هبابلوحرب ۱

 باصت كتیلچ ردنکسا رادرتفد ینوک یحزکس كمايص هام بولیریو ماظن مامت ||
 ۰ یدنلوا رادرب هدنرب رازاب هلبا نامح راکدنوادخ نامرف نکعش ربا هرخا یتابح |

 ٭ یلج اا باص بیس ناب رد

 هاشداب بولوا مکح قالغوا قلاباب هدنندنام هلا اشاب مهارا هکر دو یتیاور الجا |"

lleرزو اصوصخ یدا را اش و یضار هلمح و ره هص وصح و چد  

 رارر وڊ هیات 4 وک رک ۶ اک هاشداب هلل وا نیعت رادرسهباح ۴ ره رادمات

 هار کودتا قوس نا و نسهدبا هرواشم هلا یلج ردنکسا هدکر وما ره هک دلا

 ی رفس قرش هایم وم یاشاب مزیت وشت یدبا زارعصا مکح ود سهدیک هباوص

 یرلمدآ را دمأر و رهام هدنلع یل و رار رو نم رادزفد هدقدنل وا نامرف

 زهد بجوم ر قد اشا ےھارا : راد ر كلم هبا شا رادسفم ضع) ود ردراو ۳

 اکب مابا یی رلعدا هد رڪ راد انو ریلدوروز و رزرپ یرحالس رفن نوا زو
 مفا و 2 ما هب وامه رفس ما كسلا فیاک تو یدزدنوک رخ ود نوسالشغاي

 ر یدچ زنی 1 ید 251 لرلمدا نالوا صوسصح هب ود ک تولوا

 ره زو وا ندر ال وا روظسم هدزفد ها نا 4 هراح دناماف توکح ما رادقم

 رفد بجوم ر لاحرد بودا قالا رکناوت رار ددع ناسکس ندجراخ هنسمدا



 دا

 وه نر تسسسس

 ۳ E م ا اا ف ا
 پک اخ بواک ههان ناهج ناطاس ۳ زانک رارف بولوا نادرک ور ندنفرط

 و لوا یدشود رهظم هنر هام یی تافتلا هدفد)لوا یاس هرهج هن رارا مع

 ری ناثن es نالوا یافلس او روم

 45 اجا بول و یلوتسد س | رهو تعر هساپسات ناح كهار ماش دام

 و اد یتاشن 4و هنر/دلکا ۳ ندغاط

 1 ج فاقوا و a اب دور رب هد 2

 1 شو 2 رخ اراب وا یهاتسا یو
 اچ رکا رادزفد هل راهتشا دنلب رادرمس هدروب رم لازم بونلبق تراز

 OS ناخد ول هکت نالوا 7 دارن یک ند هاش کیدا
 ] رکع رس مق هلا مه یلاع هاشداب نامرف مدنامه یدلک ی رخ یکیدتنا رارف

 7 | لصاو هدا هدادعز ہہ دنن وک یصکیا ا روډ نم هام مدقم شوخیاشاب مهارب ۱

 هدنرفدروب هجوت بقعرد هلا تداعس د یرلبدنک هدندرد یهرکی بولوا
 امضا Tm تولیرغوط نیو کر ت الا



 وجا ۳39 نا راوک و یانالوم و هد

 رکسع سم e ریدرون هجو یرعوط هزب ربت بودا ب

 ارا ناتو ا ا ا اتقا ثعاب ت روس زو هنمدقم و

 یعاط هطزف نالوا یاخوا. ضقاور بولیردنوک رکسع هدیزک یرادقم كي نوا |

 راتراسخ هت و رلتراغ یلیخ هچرک | رایدلیا باس و بارخ یغالب یهدنرف و
 علی ود دیش یا كهابس تولیکح تعشم و تنجم قوح هک الا یدناوا | ۳

 راوسو هدا یرادقم كني نوا ناخ رفظت نالوا نالبک نار نام

 هاش رکشل ادعام ندنوب مهو یدلوا لصاو بواک هنوبامه یودرا هلا ناتسناح ||
 كن راترمضح ناتستلاع ناطلسو یکی دلکه رب بیرقراغلیا هجو ر ندناسارخ كاهارک ۱ 5

 توق هنفرط اشاپ میهارا رادرس نیکعثربا یربخ یلوزن بولک هبهبصق مانیوخ ||
 ناحوا ورايا لزنمرب بولقلاق ندزرربت هلا یمن هلباقم هلا هاش بولوا لصاح بلق ||

 تەھ رادرهش ) تاک ع ( ید وف هعساو یاضف نالوا فورعم هلکع د یغالب / ۷ :

 عظعاردص مدق» ندنل وص وی رثا ترسم رخ ینیدشلقاب هنفرط بهر رفظ رکسعر وشک 7

 راکناک راکدنوادخو رانا تک ازن لفات ندشفاح هجاوخناود مرخ شوخ یا ا
 ملطموندنرارادبا راعشا اقافنا یدیاراشغا لافت ود یمروشیریا بوک |
 رارسا ناجیرت و بیغلا ناسل كظفاح هجاوخ بولوا عقاو هداوارلس راثرهوک |

 فصا بانجزا شود ( تس ) یدک هروہظ یودبا راعشا روک ذم وش هنغیدلوا |
 صوصاییع ( ژن ) * دما تراش ترسشعناماسترضحزو * دما تراشب كم

 تسرد هک اّیح یتراشا هنا فصا ید كنکلوا یتبسانم مات كنیناث ع صم

 رب قر زوب زوّمط هاپپس محناو هاح ج هاشداب تربضح لصالا و رون روک

 رکسع هدنغالبب ناجوا یستربا بولکه زرت ینوک یجنزومط نوا كنيلوالاعیر
 ترصن هایس نالوا هلا اشاب ميهار ا هد دل وا قال« هماحرف رکسعرسو مال سا



 eS 0 13 لخاد تولوا ناور

 : ككراقواب رادرس رایدلشاب هغلوا عج هنرزوا بلح بواک رایکب راکبو

 e ناعتسا یار رطب ناو ل نالو ۱ ناحاب ۳0 ۳ ۹1 الم

E0 یا ا و و 8 د رم  

7 

 2 راد 8 دانا دابا ۳ بوم اوا لاحر تدزاو لام فات

 e 1 و
 د ٠ ا ما و

 ۱ ا 9 ر ا ۸ فق وت لب دا و ند هو لع

 | 6ار تکرحنوک ترکی رک ی و ةر ر قغ ا



  Eج. 

 راد وکه ین بوکح رک سع هنرزوا دادن نامش و یدشود و مت ود هوا

 هناربلدو هلاریش نیفلوا رادمان ورارب هلهجوره راقفلاوذ ریما رو نم یدایاهیصاحم
 تخدب یکیارب ندننافلعتم ودننک راک رخا هک اما یدنایط یغیلیاک ب ودا رام

 داهن دب هاشدادغب ةطخ بودیا لاله یدنمدرد هللا راکه يح هاش ءاوغا راوتسا: ا

Eزیبا الخ ندا لهاقرف یدابا تنجدادفب بول وا رفس ,ةرش راد  

 مظعاریزو ینوک ی کیا كنرخالامیر قرق زو زوقط هلبا یرابلام سما مدنا

 ) لرادناشاب مه ارامضقا رکعت و ا 1

 بوک هرادکسا بولیشوق یلوق وبق یفاک رادتهو یرعکی كب جوا اعم جتا |

 هارک هاش همال وا نالوا ییاطلم ناحایرذا هداننا 9 یدل وا هح وتم هبلح راید /

 سیلت هدک دروس زون تواک هناونع تل دعم دنا فا بول وا نادر ور ندیف لا ۳

 ندنشرط بودا عج دارکا های ىدا یلاو ندنفرط هاش هکناخ فرش باس

 مازماو مالسا رکسع مانتغاو ترصن هدقدلوا عفاو لانتقو برحو لادجو تج |

 هنداعس هناتسا بولیسک یثاب كفلخا فرش بوشود هنن ما تلالض دارا ا

 هترروضح كنراترضج رقم تفالخ رف را ت نرو
 لاد اشاپ مهار ا رافواب قارس ءیدلوالضاو هدلزع ما ورا ب ا

 یک احریازح نالوا نازر ندنرف وخ هسنل وا رک ذ یان هد دند نو راپشا ١

 هبالعا رر یاب تولک هلوساتسا هليا هغردق هراب زکسنوا ك نیدلاریخ س روب

 هلا یت ملح قلنادوق نو یاب رد اد بش و شکتبب ضرع
 بنت ۷

 و راهتشا | دنلب را ریش ترّضح راتفاوذ ربما نالوا ی 8 دادعد 1 3 و 1

 ككنبراب رقم تولس راف !ذیامسیتعاطا
 راحاتفم هلدایا تشه دادغب علف هلا یرب

 ۲ ۱ اداببوا وا عرب ول هدانز 7 گ ما دص وصخ و یداش کا لاشرا هب ایلع دنع

 : ۱ ااش ربتخهل و ط.ص ناروتو نار اهل رقت لوا والام هدا دز اکر ۲

 کاج هدقدراو هنطیض سیلت روز یم  یدیا شغف زا فارس لا سوکح |

 هلقلرادمان و قلرارب هدناتسکنرف راد نوت هکبدا هدرانوک یتیدلوا املا باح

 | تلودردیراربخ یودتک بولیکچ هتموکح كلس هلبش رطوو یدربک هنفرصت ||
 .دکیدلیا اضتفا بواکهروهظ یناباهج تیج و تربغ مرحال هدقدا وا لصاو هام |



 : 4 ۲۳۱ لا موزو یداردنوک رسا ف ا الرا السا
 د یرودنکو یداریو تزاجا ًموع هرکسع بولی ردیک راتعلخ هنسا او
 ةرخالا عبر ۳۳2در ا لارو لزا هلا لابفاو تدافس

 وبناتسا هلبا یهاشنهش نامرف نت لوصو هلوبناتما ینوک یصجوا یمرکی

 ۱15و ۳ مداش وا راکدنش می رک رک بوس دل

 .زک ج لوا یدنف االوم یدنلب نشور زا فارم.و یدنسد لکشم كنارعش یتح

 :اّشداب هدک دا فاح هن ابلع ١ تع تویلیوس نیکنر 2 راترب هلوقم و

 کرش لها ( نامالا رفس رات ) ردشعنود رهظم هنراناسحا كن راتربضح رو

 ا یالا * رع داهج یدلبق تنطلس دیرف لوا * راد هنشاب تک الما بویلیا
 دید */رهک یلاع ورسخ هتخت یدربا هلمنلود /# بوتب رلاسیاک قلقوچ راهعاق

 رب و رګ هاشداب ید هل زعو هاج یداک * یتخرات هنلابقتسا ایظعل لد
 < ٠ 4 عرف ناناخ لاح نای رد #

 ا از ا ناخ یارک تداعس نالوا ناخ هد رد تءالو هدرصع لوا

 ۱۳۱ ۱ ارش هدنونام هبا یارک مالسا یردار نیغل وا ناصتلا لماک
 م همانا بوق هکنوج ریدتا رازو راک ندفرط بونلو یکیا راتات هفناط
 و تسوحن هن رولتداعس بواک ب اغ یراعلاط كران ال وا نیعم هندناح مالا رثیدبآ

 ودا تغارف ندفلناخ هلا یراءتخا ناخ یار .تداعش تفام هدقد وظ

 صاخ رارب هجفا كب یللاو هنابلاس هجا كي زو چوا هدمایا یکوداکه تلودرد

 .اصیردارب رکید یتلناخ مرو ندنفرط هنات-او یدلرو داق یوا ناتا

 کو 2 عبنم هدلأملا بيجع 2 ) ۳ ۱ ۳ هیچوآ 4 هناخ 9

 "ِ و و * رولر و ) یار 2 رات ) یدلوا
 ۱ | یارزو ( اشا دم ی زیب تافو ) ردشلتید م رات ود ( دجا ماقم اذه ) جد

 e مزاع 4 هاش a هر روصخب سصق هدهنسول ج داشاب ی رد دعافتم ندماظع

 1 ۱ ۰ ۰ ردشلوا

1 
۲ ۴ 



 نت 1

` 

 تر 1 (شایدا رغ ) بول نددت رد دما ا هن 2 ۲

i -۶ یعدق  E17 ھم ادا ( رازهلال 9 غار اب فار طا  

ا هلا رک ر وشک هاشداب تم >مرجال یدا رادوء یوم ( ( قالا 2
 رس لو

 تاد یلعءان ٠ وعط یران ۳ كنح 0 و

 ید کا رر فورعم ا ندنا یدن ادیان یرکتلو
 راہنشالا ےظع یراکذید(هجینال)كنعثد هکیدناک هار ر مان ( شولشا ) بولی

 ےس رو رھ یراود زاح ودنلب یاسیلکریام ۱ هعلق هدن ران ایم بول وا یراهاکرازاپ

 ابا یلاوماو یازراو یلابع و لها یسیلاها كفارطا لواو یدیا دت رک هللا دوپ
 یراداقعا یلک هگرللطاب داقتعا هنتناتم كرو نم یاسیلک ب ودیا نصت ۲ | ۱

 یکیا اه هزم وحخ كن هبمالسا* اه رو صنم رکدا تع ۳ یدبآ زاو

 عن هد هدل وا رب ارب هک اخ.یراودو ردو رسیم یا

 ریدلو سرتسد هردق صا دح هلال و هرازبخدوریرب زس اهم بوریک ها راوشلب / و
۲ 

 یفیدلرویپ لوزا هنبرف راصح مان ( هچفودغوب )ینوک یا یعرکی كرفص هامو |
 ,كتالومیاشو روهشم هاکید (ترغز) مهاو نادری نیهزبرعم ندادعا كلام لح | 8

 دیس هک هرو تیالومان (هخوزب )تیرق همالسا راد هدعل رایدلیا دایقاو  7

 ههغوز سفن نالوا یهاکرارف راکزور هبس نعد كم یللا قرق بونلوا هجوت

 هاکرد كاخ یدیا ندکولس تلالض كولم ءالفع منشا تان مان یاب هو, ۲

 0 نالوا هدنامرف اور رای و كنهغوز بولوا یایسهروج هبیرابرهش ||

 دقا رطا لواو یدشود رهظم هب یهاشداب تبامر بودا ملت ةلج نر

 را مان (دارغزون و دم )هدن رفكسوا :

 یرادرهش تیاسشع ك رچ هلن یکا لوا رابدلق تعاطا بوزو ن راحاتقم

 ید ندا یدلروم كلمت ةراوک رزپ یاشاب مهار ربا ا as ا : ا

 تون

3 



ب هلن | نا رف ق و ناعتسا ۶ ا
 یا

 رجلا مر زونط زوتوا زوپ زوقط هدننوام هعولشم نواز بول سم

 : رزوا دل مان لمنو نیس و كیدنس هدنوکح ی کیا هکیدا شلتا لوخد

 یکسوک ایا یتوک یجنزکس لروبزم هام یدنلا هلنلوپس جد رانا بولیرا و

  یناوج فارطا و نیصح نصح ر هروم یثوراو و نیتم راصح

 دلادجو كنج یلاوتنایع نوک زکس نوا هلا یسیلاها یدیا نینها هوک

 او نورش هدنیکیا لرفص مود حف ار هقو اب رض تبقاع بویغلوا
 لف مان قدنفوب هدن وڪڪ ىلا بواک هر جد هءلق یکیا ما

 مس یراصح هلا یزرابتخا نسح راصح یلاها هدفدلنوق هنرق

 ۱ ۳ e تك 9 هدنلباقم كند هعلق ا

 ردفا
 اب كنا یدبا يدق مان هروت هدنسالا- 2 تا كرو نم یارعع هک ر کم

 ۳ EE لفعل ىل هلا دبنع ن مشد زارب بوسذع هب ودنک دیلپ مان هرودنا نالوا

 ۱ a فصا ۳ یراکدنی رو نیکو عرج ۵

 | ۷ دا مرخو رس و لوا تان
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 تسد ها کو 0 دقه هاش ا را و | نی

 یراعفد كنعشد نالک هنرزوا نيدو رهاظلابسح ریدلو سر تسد بوروآ 1

 یداکهلوصح هلا یربدت نسح لراربما رو نح نکیاسسیم قحا هلا میظع رکسع ۳3

 رارکت بودیا رامظا ییودنک ندرب ینیدلوا تخم ید رام ی شوا ا

 هن بویلروا هنزوب یرارف ندنفرط راک مرک یاشاب ترضحو یدنروک هدهعلق

 هعفد وب ناشن روا نایاس راکدنو دخ هک اما یدنلف زارفارس هلا یتموکح ند و

 هکنجو موج ندنناحر ور و نکیدشا ناسحا هلارقشوناب یتغلارق ندوب جد
 صا هددنلوا ضرع هذ رات طح رف رابرمش ئر خل یراقدلق ترشام

 زکسزوتوا زوب زوقط رایدنلرضاح یرکسع نوت و ییا مور ًاموع هلبا یرهیلاع
 هروصنم رگکاسع تاذااب یراودنک یوک هنشحمب یمزوعط نوا كناصمر

 ول هقا> و رایدقيچ ندهینطنطسف ینع هيلع ت 1 ها هرو صح ربع دونجو
 هب هیلف هدعب رلیدراو 4 هنردا ینوک یصرب مرکب روب نم هامو رایدرو لوزا هراکی
 كتشومب شودنرف هدقدلنوق هنسارضع شدو رایدراو ه هیفوص ندنا بولیراو

 ند و بولوا ادعا رکسع رادرس هنسک مان ولراق ارفق هیابسا نالوا یشادنرف

 هلا نارکب هاپس یرازضح ند كاب ءاشداب نکیا هدنددص نیم هکعرو هنرزوا

 | ندنزوب ارادم/ابولی یتفجهیارغوا هن/قصلاربخ ندنکیدیروب هنرزوا نامالاراید ||
 كنهدعقلایذ ءام یدلبا لاسرا ربچلا لاحرد نوجا یتحصم لافغا هداف عز ||

 هن وامه روضح دانا ۳ ناطلس نامرف هدنراکدلک هنا نم شد نوک یحزوفط

 رکسعهک اما رایدناللوب هرکصن دک داری و یراباوجبولب وص یراهمان و یولیروتک

 كتدالج هک راب hh یلاع هاشداب و یتشزو بیزو یترفوو ترک كمالسا

 رایدل وا ناور هفرط یرلکدلک نانک ب عح و/ناریحو تسم/بوروک رلیچم:ا باهم
 یدنلک هدارفلب ینوک یحازکس كرفص هام بولرچوک جد ندا زنم لوا لصالاو

 قلخ وف اینا اشاپ میهارا هلبا یرکسع ییا مور هوا بولوا قاروتوا نوک جوا
 رایدک هتسهطا مسنایارسا ما راسو رلیکب رکنو اشکر وشک هاشداب ولتداعس هلا

 هناتسا یعدق بوک ر البا جد ندو ارو نالوا ی ھاشداب هسنارف هدلح لوا

 فام E 8 ؛رزوا ۰ aT هبایلع



 دو نالوا مالسال دید دسو هن دم و A تادا یعوک ود ے ےب e ءاشداب

 یراترضح ناکم اب رثو ناتنسادنلب هغلخو نامز نایلس یهاشداب ماشو رصمو

 ۱  ییدساوا عقاو كگ هک هده ر لوا رد تاتااما رایدروس فرش

 8 زب هکنیرفا و نیسحن رازه اکسس میهاربا رایتخا یہ راکماک هاشداپ هدنراکدید

 .E رج روپ ود ككدشا مازاا هلبا ثلیوأت
AEE N 2 

 ليس هظح الم تم واقم مدع هدنیدتک .نادنشاورخ و شوج هس ص و

 لهل یقیرط ر نامه بوروک یلوا ندرنیتس ریس یکجا رارف هدنرالح هدناضم

 e لصااو ىدا ۳ تو و ریو رقم نەر و کا ۳

 x AE )را ك هج 2 و رخ

 هردنع نا ا ر د Lk رف ا
 | نالوا راعش ت ترش ندندزاح نامدود لوا هش و ك ىلا یلغوا اشاب : یک یکی

 ۰ جاقرب بوم هزودنک ریخت الب هدن دل وا هاکا ندهاکناح رخ و كیدع

 اقر هدنماب دنرهو رایدلیا تعزع هشرزوا نيد و هلا ول ردا رادما

 3 هر هدنسودرا 6 نشر و لفات زیرا بوک

 ,e ندنفرط مالسا دحرم زی لو هاک ان نکیا هدراکفا اوت داو

 | یسوبق یثاب كنعد نامه یدشود هلو رداظ راذک هننکرکسع كب حت هل اراغلا

 | شد نزاع راهم رماح اص وصخ نبراهاکر خودی و نراها وزاب تولوا



¥ 4۷۷ ¥ 

 كلن راترضح تل رنم كلف راکدنوادځ (ایدروتوا هر هاب یثکر هو

Eباوجو لاوس ندن ریست ف رش ها هد وام "هرم هلا یراه- 3 تصف  

N ۱یدل رک همولع ةهتح ايم ع نکرونل وا تایاور "هلتلس طبر تالاسقم لبقو لاقو ط :  

 بور و باوج هلاؤس ره ددرت الب یدبا ثالام هریذیلد رببعتو ر رقت نسح هکلوا ر
 تلاجخ ییراودنک و بولاق هدننلا بارد هعاضب کو هعاطتسالا عدع کرنا | 1

 صر نالوا روهشمو فورعم هلکعدهفیلخ نایلسیتح رایدلوا قرعقرغ بولا |
 قطن ندلجا یتنیدلوا یعاقسا قلعتم هلايو عیدو یعالطا هعورفو لوصا روعش ۱ فک

 رایدتلیا هوا بوردلاق شءثود هن رزوا یزو هلعرص هضراع بولوتو-ط 3

 كروفسم ءامو/لشمرب و ربخ هلبوا بواک ی دتا حور ےل یب ییدکهن وا |
 ماشخا لوا بولوا تنس مامعلاع ناک هلالس و مارک ناکدازهش ینوک یزکس |

 نمحا مع یرادراطش كل باصصاویدفک وت ی وشتا شا دا وا قداص ایم

 رهوچوولرکا عصر هیارزو ره یلءویدارتسوکلدهحابصندماشخا یکزوس وس | ت
 تبعر هرخاف تعلخ هبالع نالوا دوحوم هدناو نا گو یاب اطع هلباراتا ولما

 +2 رللفم بولی رب و تزاحا هدعب یدنلوا نامرف كم وا لا ههل توت 8

 هلبا یراناشیلاع ناکدازهش یراترضح هانیلاع هاشداب هرکص ندا نت بک ۱

 نالوا ایم وطاح نوا یوف بوفیچ هبارڪص نالوا یهتنم ههناخدغاک اعم 3
 رتا لدک وا ابصداب نانلقار نوا زوریف زور لوا بوساک ندکلاع فا رطاو ۱ 3

 هند رک یرلدا ر ات راد رک قرو راتفر ابص بسا رب ورايا ندهلج یداشوق

 یدنلق رتاعر یلک لا هرخاف تعلخ هنبحاص هدکداک هنشاب لازم بو و 7 ۱

 رس راقشاع ( رداون )  رایدروی رارف هتدامعس بولک ههفالخاراد یصعلادم ا _
 هاشداب هکر ازا هدنس ده وطنم رب ك یع موح م یحاصادکو هاش نالوایسهعنچ " و

3 ۰ ۰ ۳ 9 ۲ : 

 بودا لاوس ۱. E با ر ور دن 3 رودس هاشاب ےھارا مظعا ر زو مثحاراد 2 ۱

 نسرالک | دیه ردفاکم یسرغنق رد هذ موک ود مب هل | كن وکو د ك هکر اشمروب ۷

 نوک ود مت زار ام ار تست هاج هاشداب هدن اوج اشا ےھارا ه دن راک دد :

 ځد ه و ردشلوا هل رداکد شاروک نیک ی وب ندمدا رود ردق ۲
 اعو ندرببعت و ریکلاع راب رش كح ریو باوج ندنزو هباطم ود ردقحهلوا
 كن وکو د كنس رک ناشن هقشاع یتعم هیاوعد/یها ربا رشتیا بولوا ریذپ لاعفنا
 46 شا اشا ےھارا هدب راک دن د راد الاد هنغیدلوا یلاع ندزء وکحود مر



 1 دانوق رخ تره نوا روضح بونلوا راضحا او
 ۱ | رادزفد ساب هرزو ییاور یدنفا ناف حام راتخ الا هنک هدانشا یرقدروم

 ۱ 0 اکاو هساک هزوریفرب بولوا رادرب نامرف هغ وص تبرش هراکءاک ر ارش

 ۱ | بک ۱3۳ و ارزو و مر و تت هام فلل تاج لا یس

 " هلسج ەە یلهبنرم بوئوص رات رڈ هلا راهساک یروفغف یراغا نویامش
 عارم رایدنک هثل رام وللا رنمهدعب هرکصذدقدنلوا ریقوت
 ۱ | فارطا نیکد هماشخا نوک لواو رلیدلاق بنت باکر العم هاشنهش هليا بانلاع

 در نه عاونا رزاب ربه ندعیانض بابرا نالک نوجا نوبامه روس ندکلام
 شل وط هلبا یداش رورس ینادیم ت را نولینا رکنشف كد هحابص ا توزسوک

 نب ز ( تدب )رد شمل وا یلاثمتایاغ یب زخا نالیجاص ندراکنشفیف اوهرا وناعمایاضفو

 9 1 ( ژن کن درطوقوذیدنارورسمنامز # ندبعشوروشیدیاروم#

 و

 1 ها ره کیر فیرح رب یرب ۷ e ل و 1

 ۱ ٩۱ یی هبرع بوریک هجاكکشوک یسودنک ب ودا ادب كشوکرب

 الا یکم یا اون نکیا ولغاب یربلا یکیا یدنجرب و یدنرو بویلیا

 ۳ اا راوس هترزوآ بوروآ ی باب و بور ی ینوفسوفو

 و بینر | ورنا ىراهدازېش و ریدنیک رهرخا تو بوراو ارس
 ایب لاحتسا هجورب مانع یارزو رلیدلک هشادیم تآ بوشود هنراکوا

 3 ر ره و ورا ند اتا هدک دنلک هننایدر هناخ ناو د تودا لابقتسا

 . فرش هدنراکدروتک هراکدنوادخ روضح بوراقیچ هبورافوب بوربک هنغوتلوق

 ا ناکدازهش و زا دمان رابرهش هدعب ۰ رایدلوا فرشم هلا .یراسوب تسد

 كرا هبیج نادات ساو لنسه و بعل بابرا بواک هنیشنهش نالوا هلاوح هنادیم
 . || داش مسورز ةن هن هللا ربیسبت ندالب ب وليق اشامت نیمیانص
 ۱۳۱ ظا نر ال ندا ناسا الفم رایرهش یسئرا كنوک لوا رایدتا

 . || بوراو هبیدشفا هجاوخ یثاب جهبجو هیدنفا یتفم یثاب شواچ بودا

 ولاوو/بونل وا توعد لاها یالضف رک او یلاوم راسو رایدروتک هليا توعد
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 ۲ هان تفالح نا داژن لا نادا زس ترص ا 2

 ناخ نوجا یمارجا لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ترضح | 1
 هک ود نسلک نیک و تام ار 3 راهزا هلا یراتاذلاب د و صقم ناکدازهش

 ندنوابص ع رد رترمصح ناک لس ناطلس و رج ناطاسو نطصم نا

 تآ نوک یر یمرکی كنلاوش هرو ع نس هلا یراشرا هدشر تاحرد ا
 هدنک وا نوامه ناخ رتهم ءدنمایالا عد هاکناربس تالو اتا ییعب هدننادیم ۱ : 1

 نارتفا افص یاضف لواو یدلروک راکرادت ےظع نوجا یتعاصم رورس رپروس | -
 هاحج هاشنمش یدلروف راناباس شقنمو رلذانوا كنر اکنرو نوک انوک هدنفارطا

 بونلرضاح داجرا مصقو دنلب ماقمر رظان هنادیم هن رترضح هاکراپ نامل ا

 ےھاربا مظعا ریزو دعب رایدتا نییزت یعنی کو نیبعت هدنا نراریظن نودرک ریس

 یوبقو یسیکب راکبلیا مورو اشاب ےساقٹلا ریزوو اشاب سایت زوو اشاب

 هاشداب ترضح هدنراکداکه تداعس باب وع تاواغا راسو راروخار و رلیشاب

 تآ بولاهنرلاوشپ یلودناکرا هلا لالجاو تکوشبولوا راوس#آ هان تمظع

 رابدلمالس تولوا هداس یمهلج E هنس هلن اهم 7 نالسرا رب. داک هنن ا دیه

 راکماکر ابرهش رادروتک هن راهاکتیسن هلباعرکتو ےطعت رازه بوشودهنکواو

 ارا فصا یارزو هدنرفدروم رارف ه دن رفد رش كنیم راق و بحاص راکدنوادخ و

 یلع یرره هرکص ندن رکدروس زو هنزع لاح نودا رورس رب روس تين

 یادتقم هدزورف زور لوا ًاص وصخ راب دکح ناسا ماجرد رده و مونافبط

 یدنفا دجا نیدلاسعت هداز اشاب لاک مالسالا حس ماوعو صاوخ یاوشهب و مانا
 فرطو بودا رارق هدنراتبع بناح یدنفا یرداق انالوم یرکسعیضاق یلوطانا هللا :

 نیدلاربخان الوم نالوا نیمز یور راکدنوادخ نیدلا كالهرابرهث هجاوخ هدنراراسد
 هشرشثخ و رایدروتوا یدنفا نیدلا یح هداز یرانف یرکسعیضاق لیا مور هلا

 بوروتوا هصلو ولو ارزو و مظعا رز و هدضناج رب كنیلاع ةفص لباق»
 یرب دعاقتم ندکلمظعا رزو نالوا یاسهرپح هنابلع هبتعامدش ید هشناحرب

 كم دارم یلغوا ردنابو كب داش حرف ندنسا صا قرش رادو اشاب لنزو اشا د

 كم فیطل ندندالوا ولردتلاودو ك. دم لقوا كنروغ وصنا یا عمو
 یهاتتمات نوک انوک من و یهاش طاع هدعب رایدل وا نیشن دنسم ممتا رح ىلع

 هرفص نالوا صو ضخم هنراترضح راقو یلاع راکدنوادخ ولتداعس بولیکچ



 زا . یکیا نوا بوروک اور یکعا ادف یثابو ناح هدنروعا كن رلترضح ارا كلام
 ۱ أ ییعب ی ک یفروآ كراليا ما E جم م ك

 هننع یکم وا هدلوب ویو بویلاق هشابو ناح ًةيقح هدوبو مساق روب رم بولیروک
 ا ناوارف ل دننام هك وا كرايزاغ نالوا رومأم ًاعم هلبا ودنک بویلا

 هبزغا دنرد ینکیدتا نالات و نالا بویرو هنرارزوا كنارفو تابصق ند هعبرا

 مساق هک اما رای دی ف ارك رور ندرادنرد ما اا

 هنمشد رابد هلا زابهدب رع زابرمس كم : یکیا نوا نوا دص كياهز لوا هد وب و

 ۱ ی ط هدج وا رب , ندنجوا ر وا صاوغ بودا راي

 ۰ د 4 رمال تاج رگ دم 13 و صاوخ هنسلا مایل اذه 7 و
 4 رابعب هرزوا قایسو جد هدلاح یغنیدنل و و ردشماغل و هد هه رب هکد لصف

 ۱ نویامه ءاشداب هصالا هنلي هتح وه اک هتشذک ماو هکندلجا لواو مدلی
 هندو هلبا لاش ایرد رکسع ینوک یعتلا یعرکی لرفص هام یراترضح لاف
 لا ور هنزع اخو لابقتسا لاجعتسا هجورپ لارق شوناب هدنرفدلوا لصاو بواک
 بولیک هنفرط هتشپ هدعب یدلوا بایماک هلا یراباطتسم باطخ فرش بودا

 صاوخ ید یرودنک بولیربو روتسد هرم رفظ رکاسع هدروب نم لازم
 هب هینیطنطسف هيڅ ینوک یګ درد نوا تالوالاعیر هام هجوک هنوق هلبا نیپرقممادخ
 ۰ رایدروس فدرشت



 بو راعصا رلنایدرچاغا هنراکب یصقاو یدنلوا رانامرف هنعج نودوا ندفارطاو

 نکیا هرزوا مامهاو ششوک و یعم نوجا مامتا یی يطع مالسا رکسع ||

 EER TE ا هفارطا ا ره تۈ دا یو

 ندر اکذک نالبحا ند ندهاح مدناهش نکیغو تصح ر نوجا ش دورو زونه |

 جد نعد ندز و ا هل ےک دا قلو هب و کا تا موعه مادا

 نیک وا كرن دا ما دا هب و ربا ندراصح هنخر تولوا راد د هلا رانشلا غب هدنرللا || 3

 یدرا كرکسع هلو رایدلاچ رلجلف یش بویمرو ناما هنیرپ یریو رایدلا |
 ریدعا توف هقود هدنفدو یعس هحرک رایدک> لا ندکذح هرخالاب تویلسیا

 دوو ون هد رکسف اتشم دقت ۱ رز یدفل و حالع 7 هنن داشک كن ه دفع و هک ه کناف هن اما

 ها شدا ترضح نیغمالوا ردعم و رسله یف هدلازا لزا توغو لا ًاعطق ۱

 اک تودا ما دچقا رکی هب هیمالسا رک اسع هدنسهلباقم یراتمدخ مالا

 ندا هن رل کلم مد نیسم کاخ هددسصاحت نح اما ریدروب عارف 9 ند هعاق

 هنوا توراو هند ودح نالاو دک و راد دقم توقات نازوس شا دام بودا

 هکعد یر وک ردنکنسا ىراضعب ندنامس رفظ تازغ یح ریدقح دننناح

 یراصح ج لصاطا و ریدروتک راعشب مانع و رایسب رسا رلیدترکس
 یرورضلاب هدنح وا نوا دل رفص هام و رکض ندف دلروت وا نر یا ااا

 یداروب تمم تک زرع دلم تفالخ رفتم و اش رقم بودا اضتفا دوغ

 ندفر ) تاب x هکیدغاب راق ا لوا تک ترک ك رف دعاق مای ع عورب هدهار یاشا

 كان رفط هايس ( رن. ارك هله وک هلکش ر یدریک # ادم هتسشذ یدل وا

 راترسع نیغلوا رادنب رد یظع هجیدنا راذگ یل لوا بواوا دس هنکوا

 یدنلک هنسهعاف ند و هلتمالس هدمب بوک هلا راتجز هون ہٹ و

 عراف ندنسهرهاح یراصح ج. راکدنوادسخ ترضصح هکر وثل وا تیاور هل و

 هدهارهاش راسک اخ نشد رکم نکیا هرزوا تدوع هنفرط تنطلسلاراد تولوا
 هدهغا راذک یرادن رد هسيا مالسا هابس بولا نیک وا هدرادن رد نالوا

 ت سس ته



 پولی وام .دنسهرا رم ترصن مالسا رک اسع هدنفیدل وا كنجرشابم بویا اغوغ

 ما یرانانلوب ریغص هدلاس نسوریشعت هم ًاموع بولیوق جلف هنیراجما نامه
 هنارموقبولیچوک ندنکوا نوغزسا هدنسیکیانوا اهر هرکص ندنوب بود
 دریا رشت بار ۱ E 2 ی هما و هکر کد رو بدر ۳

  رکسع مالسا خاک هنیح لوا ندروېظ ءادت | هکردزتبالو نامالایسهتوا ندنا
 داباو روم و ناوارف تم راراد لوا هجرک | ىدا لکد شععاب یغایا یت آ

 3 ر خو رک در ها لاکر عب ا هد

 كن ینوک یجچ وا یعرکی كلرونزم هام مح یانشاب میهاربا مەم
 هاپس ۾ هراتس ه هاتشداب ولتمضع و ولتداعس بوراو هغ ۳
 ر 2 4 رایدروپ رارف هلتلود هدراصح یاضف بویلوا كفنم ندندیقع

 اب يا لات رو لادج كنج مظع بول وا راهوعه هب هعلق نوک

 3 دن دلوا نو مکصس یمانو نیصح نصح هلهح و ره هتسلا یسهعلف ج

 E ا یدبا شمالرمتک رب وط بسانم هکک ود هعلق هلکلک ند هديب ةفاسم ادعام



 دن جنس

 دم رک اج 7

 را هتنهز بودا ناراب رت * ندوص و رلب دنج یدقیچ * ندوص و غوالب |

 ۶۰ رذک یدنا ندنقس راک ولد ||

 ۱ هک شنا ریرح هلو هدناتک مان ثللاع تاقبط موح رم ةیفرتلالالح ن کک 0

 روهشمو فراعتم هلا تم لذنارقالانیب و ندنسافرظ رصع لوا كب ىلع شاق

 1 نیکعشود هس وغیق یشاب /یرب ره لراراکتمدخ هدقدلواناور یرغوط تیرق هنس هی

 توایراص هتحرد لوا رارولک كرزو ران رب یالار هداننا لوا راه رروطاکی ا ۱

 هل رطرب ۳ و نمەزاو هسک دنا ن ندنا ور لسنابغط ردادادعم|ندنعاس اوویررغو

 قو درد نوا كنلاوش هروم هل لصاماو ردبا صالخ ندهطرو

3 BST E e FR 0 1 23:3 3 ۲ نوا تخته 
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 | یدتا نقا * بابح هدنزوب وص هکناص ردیخ » بادرک نراق ا

 ٭ هبرغ تیاکح #۶

 تبعص مه هلبا یناراپ هدنرب ل ور تا عقاو هدناراب تدش بولوا ندنسایخ
 ا ناوارف مظع لیس بودا روپظ ییامسا یاضف ناکات نکیا

7 

 نوا ضم ناح صالعخ نامه شما راو ته تخرد رب هدنرف کک

 نانک بعت وناربح هدنرزوا كتخرد لانزرولانسرتو راهبح هتخ رد بوس راص

 بورک هنعوالوقو هنوق نکرروتوا كب ىلع رونمو راردبا حورع هنسالاب

 دا رف هنفا رطا هک دنح ره تودیک ندنشاب یلعع كنهراخب رازنسا كمرک بوناص نا

 راکزوردمرب راو ضخت سضح نکا هدلاح و را مهران روق تو اتبآ رحیرمدا

 لوا یک ىلع شاق بوداکه قبح هد ومعم لع هلا قحادنص هدنن ولسا قیرح

 نوامه لوز هنسارعص مرس هدنج وا نوا كن هعحاید ر تولک 4 هيفوص

 ۔رضح لاثلا عدع هاشداب لارق شوناب هلا یرکشل سورکنا هدلازنم لوا یدلروم

 بونلوا تیاعر هللا سوا تزع سوب تسد نوک یسهنریا بودیا لابقتسا یتیرلت
 بولپجوک ندرونم لزم هدعب یدنلوا تمه ه ودنک یتللارق سورکنا هنب و
 نوک جاقرب هدفدلراو هنرزوا ندو هدنسهرغ كنمرح هنس قتلا زوتوازو زوقط

 نراادصناما نعشدنالوا روصحت هدراصح نورد راکرخا توللوا راکنج میظع

 .هلارق شوناب رارکت یتموکح هرزوا قباسدمع بولبریو ناما ه هلج نیکعا راکشا
 فلاح یرالو اهر كند ناقبح هلا ناما ندهیلف نکل یدلروک راوازس

 هللا یرپ ندمالسا لها شوخرس جاق رب هدن رق یرلغاب كندو نغلوا اضق
 ی



 زا ه دلار و یراز مس ا و ل نوا تربع بجو« هنا رما

 |  یهرکی كناشاب ها را مظعا رزو نوک یجنزکس نوا كنبجر هکر ابم ن اتش و

 || هیمض ید صاح قلهچنا كسب زو هرک نوا هن راصاخ تاچفا كاب زوب هرک
 13 نامرف هشریرحت باقلا هلبا یناون تلرکسعرس هنرزوا تالمظعا ریزو بونلوا
 : | یدالف ینازرا لعو لبطو غورفرپ غوتو ةمرکم تارپ بولوا رداص یزنوام

 . لقشسیناکرا راج یناقاخ یاول هرزوایاق۶ نیطالس نوناق رنک هرات لوا یت
 : عبس یاول هعطق ید ه ۱ ا رادر ریکلاع ر زو نکیا قاصس ترد

 ۱ و یسشوا راذکو یاب یا تشکنا یک هرایش

 ۰ یدازسوک
 اک سوصت سورکتا نسب جر یازفب هال هاج مج هاش مزع

 رکص ندنسازغ جاهم یربتضح مدقم نودیرف مثحاراد هاشداب : مدقا ندنو

 , ینیدلروسب ناسحا هشوناب نالوا یناب لدرا یتغالارق سوح سورکنا
 ا نالوا یلارق كنبراتالو نامالاو هچ نالوا هدنرق نکل یدیا شغلوا

 تل نم تالف ارس بودا دسح هنغیدل وا لارو سورکنا كشوناب شوب مان
 وا یراراثآ تنی مودق بوروب تدوع هنفرط هفاللناراد هلثکو شو تداعس

 ریه كنیدو و رومظ نکیا روتسم هدافخ مماک ریز قحا وا رود ندراید
 هاعذا یفیدلوا یرادتقا هتعواقم هلکنا لارق شواب هدکدشا رودقم فرص

 رخ کودلب ینادواج تایح یغمراتروسف ناجا ناهتسا قیرطب نامه هجندبا
 نعل لوا هرزوا ينابامج تیج یاضتقم هدنفیدلوا لصا و بولک هتلود رد
 ۱۱ ی قمراو هبرزوا كرش ج نالوا ین تسوح تخت كنب رق تاالض

 نودي رف مشحاراد هاشداپ نوک یجنکیا كنناضمر یسهنس شب زوتوا زوب زوقط
  ندنسوبف هنردا هلبا ماشنحاو بیزو لابق اوتداعس هاکراب نودرک رارمش هابس ما

 . ینوک یجنکیانوا لرو مهام بولیجوکی جدندنا را دنوق هراکی ول هقلح بوقرچ
 ا اقا مارم یسیکبراکب یلوطانا هدنراةدروب لور 4هنردا یارعص

 بولیراو هبهبلف مدعم نوک یکیا نددیعس دیعو یدلوا قالم هلو امه یودرا هليا
 بولوا لاپا# ہلا وو ترک یکنابج هاش رک اسع ناجر تجر ناراب تارطق
 7 ردیخ/ ىدا بالیس نیراشاب یکیا كنسي رپ وک هبلف هکیدغاب رول هار ر

 3 | یدلوا 0 فن هد رقاش ک هست یدلاق دنا نالم تاب لوس |
 و



 راس میلس ناطلس موج هدلوس اتسا سفن رک ی اا كنسهرخالایداج

 روک ذ بوصاب رابمارح یهناخر هدن رق یراش رش عماج نت د رات ز مصح ناشنترفخ«

 یدوم هداسف هلوتم و ندنتطلس فرط رایدلدا لتقف هساا راو ےک ره ندانا و ۳

 كلکشم و یدلروپ صحفتو شیتفت هکردقنره یدفلب یودبا رایک رنالوا |

 / لوب هدوصقم لازمرس هشیدنا كي ئدنلق تقد هک هب رم هنو یدملوا نکم یلاح |
 قلبحراب نودواو راندا باکترا یلعف یکكنو هلبا بلاغ نظ ممالارخا یدلو ۳

 لنز تاو قاداغرا بوج بسک راک یه و راندا باوا رود هدنلکش 1

 رابد رک یاو كهانکب ین هر قحا هرزوا سابقوب و راددرب و ییلاقحا قلوا ۳

 / هوکوب نوچا مدا ین لاوحا ماظتاو مع ماظذ/اماف یدبغو رال ردیآباحا ۱ م

 ۰ یدلروس ندرهش یغوچ كرانایاوا یلیفکو یدلروک اج تصخر هتسایس |

 یضاق هرف هدبلح ةسورح هدن رع رايد هک ردوب ید یر كنعياق و هو ةهنسو | ٍ

 روج هتالو لاها بولوا لاوماشتض هدرفرط لوالاتقو ملاظرب فورعم هلکعد |

 رفن زوقط یتسودنک بودیاماع یولغ هلمات موجه یحاونورپش ناکس هدنريبکم ماج ||

۸ 

 تیام نا دفا غلآ وحا ت ly 1 رافصورا

Eیافعتسا و تقابل وريدل نمقيلا ا  
 هل | هاحو هدر هب یثک تفرش ( تب )“رب دلہق لا ردا یفیدلوا هلا هيلا بصنم

 × یدادعتسا هسیغ و کاتا لوا * ردهلضف ا هکلب × لکد

 هول نه هنش اجو ( ژن )۳ ردهلم تلاعح هسراو هبهرب نوسلوا شايب

 ك شا واو دنول هدئمات هداز مارح هدایز ندزو زکس توتلوا هست هراوبق نع

 یرالنف عرشاابسح هچرک | یدلروایراب و هدرللو نالوا سان رمو ەدراوشراج

 4 رکید عفو ۷

 كبلحینوک هعجر اقافا یدا شمرو لالتخا یلیخ هغل هتروا نکا دحی

 مکح هدقدنا وا ضرع هننارت لاثم تداعس هدسلاوحاو . رایدلیا لتق هلیسمدا

 نوک روس هتسودر "هرزج رانالوا داف و هاتف رحم بولت ردنوک نوا

 دسشو رابجو لاظ هدناف ك یاب نالوا يکي هب ردنکسا هداناو و یدلروب

 هگ لج روم .بوتاا نیست شواچ یا ندابله تم نیناوا
 را ساو تکل# ماظث سانلاءالم ىلع هنسهدویو و هنسیمدا رفن زکسو هنادنخک و

enna 



 ۳ ند ا Fa ھا شدا روضح اتر اوا

iTبواکءزفاوید هذمیب دار کر شروب  HE 

 تاذو فورعم هليا فاکشوم یتیزانو عبط ناج ناک هلا هرهاب تلیضفو نامز
 | لصف یاوعدو هدو امش ناود یدنفا یدعس فوص وم هل | همکف را عم یکاب

 2 ضحا ی راکهزره ضبا وب ف دريا ب ت وا نبع ا

 ۲ e رابتخا یتمروتوا ر ةه هش . رزوا ا

 | هعروکیمالسالا مش هکاما یدناص یلاخ یناوید یکیکلوا ہدقل هترواوب هسیا
 هلی رثک هوجو ینید یب صباق/مالسالا میش مالک لصاح یدنالو یلیخ

 چ ی.لاق زحام هد رب و باوج تولتوط قطن هکیدتنا ههجرد ر 3 ما زلا

 تاتو ا ااا ید د رنا یدنلق او ءاروک

 ۱  ندندانع ضراعم ضباق/رلیدت | قوس یتسلتف تباناو هبوت بودیا عوجر ندلطاب

 | یتسهدیتع لپدب و طیب یضبق رایدلیا دمج هک دنچره بولوا رصمریدمن ود
 ۱ یلوق ك ) اناد يطاق هرخالاب راسنا لیوحت هحالص تیم
 ا ارا بولقا اضما هل یداعتدب ییازخام تسحو
 نالوا رظان عمو رضاح هدناوذ نوک لوا یدنلوا ناطلغ هنسز یتداعس ی
 ا
 س م سم



 تو وه ست یا ارس ی

 ره نیرارطاخ تیلست هلبا هرفا و ٌهیطع و هرخاف تعلخ هاو والو جد رایزاغ ||

 . زیدلوب هلمجو ||
 < دلم شبا لاوحا رکذ

 بابرا بودا مواعلیصح هدروبزم رایدومور ملفا بولک ةعزع ندق دشا ١
 صإاق نالوا تلاممرب هار مزام بوشود هتلالض ؛یدا وهدمب كلاس هنهرط و

 روعفو قسف هدنهک هاهو فارحا ندشیش عرش قیرط ماحرفات re 0: مان

 تیداحا صعب هرزوا یراق لقع ودنک هنک وداک تسارره بودا فاکتعاهلا |

 یسیع ترضح تورتسوک هدناکش تابا یتسیعدم هلا همدم ةأر رَ تایاوهشرمش 9

 نالوا (نیلاءالفجرالا كانلسراام و ) ثوعبم نیلسرلاو ءاینا دعاخ یهالسلا ۱
 معز ندی لوا بودا لیضصفت ندنرلترضح لسو هلع هللا یلص ) نط صادم 7 1

 ۱ لزاراو لهاحو لدهداسره ندسان او هاکشا نام نیهار و لئالد هی کلا

 رسا ترهش هدنحارمش/یفیدلواثعاب هنراتل الض بونادلا هنلامی لاوقا كدىسفءودحلم ||

 | تريغ رلنلوانیعتم هلبا اوقتو حالصونیدتمو عرشتم هبا یف ندرصع یالع هلفلو ا
 رو نم بویم؛دنا لمح هعاضوا و نیغلوا نیشذ اڪ. هدنرالد یاد وس نم ند ||

 رایدوروس هنفرط ناونع تلادع ناود ناشکرب ناشک بولا نساقب لاج ءاریلم ۱ ٠

 یصوصخ و اشک لکشم یاشاب رایدروتک هنروضح گكناشاب مهار ا مظعا ریزو

 نالوا یرکسعیضاق یلیامور هد رات لوا بودیآ الا و هلاوح هشش تناح
 لالح و هاج بح هدیسکیا هک یدنفا یرداق هدیلوطانا ردصو یلچ نیدلایح

 ندتموکح قباقد فرط یرلنطاب نکل و روم یرالاح رها-ظ هجرک | روشها

 یاضتتم هدننح لوا یدلیشاب هر رف یشهلطاب لئالد رون رم دست
 هلئسمر كحهدبا مازلا هلهجورپ بویمهلوا رداق هاوج هليا فرش عرش

 ضعب هن وک تفخبول وا یراطسعغ تدحهدهتسیکیا ندنراتلاعخ لاکو رایدمهلوب

 ریما باتع هن ردص بوئود ربعط نشور ریزو هدنراکدتا راومهان عاض وا هنر

 عرش هکلب لکد ادا هلفنع نالوا مزال هزس هکرلیدروب بورو باوج هلباباطخ |

a ISیکیدتک فاس یالع و هد هج ا قرف یلطاب هلبا قح هکر واک بع کب  

 صوصخو بودا س لع مفد هر ورتا وډ زسهلاف ز رج جام هب رط

 ا ندب یو وت هریخأت نوجما قلوا لصف نوک یسنرا رو رم | " 3
 كنارزو,ناشیلاع راکدنوادلخو نابج رابربش هکرکم یدنلوا نامرف هنادنز ها ا



 ا دج هز ج وک ت a ا a النص وبدا لع هلا

 Eo E و ا ی ا

 ا یراکلرردو 1 الا یراراعت بک قو دوا د هلا

 ۱ و ناعشب دن نام دکور ا هن وا هرو نم ةداط

 راومهانو شاران هچن رب راداوسه هودنك قا ردبرد ردنلق بولوا ناشبرپ

 ندهیضف ریظن رسا یاشاب یدلاق هلا رایت رامتعا یب دسفم لولب رو
 ندن راریکنشاج العم هاکرد بوبا لززت هفمراو یسودنک قحلوا رادربخو هاکا

 بوشوف راوګ وخ راوس كيب جاقرب هراروالد یکیا مان هناورپ هناویدو دم یلالب
 ا ناسشاب نوک یجنکیا كنناضمر هروب نم ہنس یدلیا لاسرا هن.زرزوا
 | هدنراکدتبا یظع كنج بونلوا لباق هللا نیدسفم هورک هدقالی فورعم هلکمد
 ندجاق روک تقاط و بات هنب رلهلج كب هاب موق هلا یملا نوع
 نداعس ی هاک جد كرا تو ردناف نال وا یراشاب ادعام ندنک و دک

 ۱ 2 و / یدلوا لوح همازهنا یرلماقهاو لدبم هلالتخایراماظن بوسک
 | | هچقازو هبهاورپ هناو دوینلادتک رایج وپق هباعادجم یلالب هیلایعوم هدنسهلام
 E RIA كنسهدعملاید هرو نم هنس رایدلوا دارم رب بونلق یازرا قلهقرفتم

 ۱۳۳ هل رکناپجو رخ ر سن یاب بواک هىناطلس ةبلع ةشع

 ۳ زو هرک یکیا نوا یراصاخ نیغلوا روکشم یراتهدیخ هدیراب رهش روضح

 كی زوب هرک یمرکی ًامجج هلبا قاحا قرت جد هچقا كی زوب هرک ز کس نکیا هچقا
 : 1 نالوا یبباوتو یراشادلو راس و یدنلغاب صاخب همیلاراشم هرزوا ییاسح ها |



 رامورات ًاموع رارقب بوشود قلناشپرپ هناطلس رکشل راکماک هلبا تین خو نر ۳
 یکی هیالعو اشاب دوس یدک رلکب نامرق نالوا روک ذم هدالاب یک ریل ۱

 لزانم هللا دنعو رایدلوا دیش هدهکرع» لوا را هنسک نیعتم چاقر و اشاب ینطصم

 هیخو هاکشو راب و غارب تایاکر اقالروت هلاطاب و رایداو سر : تسد 0
 هرخاف ةسبلاو رایدناشوق بونیبک نکیآ نابربو نابرع و رلیدلوا یبحاص هاکرخو || -

 یجدیمایقشاو رارشا كنمهشاط وا ردقلا وذ هرکص نده مو ریدنانوسهلبا |

 ناطلس هنشاب یلشاب هکمعز قشارب ره بولوا ناوارف رکشل هلغمشراق هارو ||

 ثمأتزار یدشرا فاواک هذفرط رادرس راومهاب رابخا هنوک و هکنوج ی

 یدنا ناح کمک ادعا هلآ رکیع هدیزک زاده نالو هنا مدیام# تو ا
 هنسالا وح ناتیسلا لک ور یدناق هوا رک او هک تویفلکد هدل تم رب و 0

 تارمثح یرادق» كر زوتوا (مایق بولا رخ رارکت ندادعا لاوحا هدنکبدک ا "

 سانمو قبال جد یا ولح بصانم طب یدنلف تیانع هک یسع یلغوا اشا

 یی یو یلوطانا هکیدنل وا راقا سنا طو و2 و ا زیرا

 یلأم تعزه لاوحا كرانا مکان هنلک ندنقح كنیرره بوتلوا تسایسو بلص || 3

 * كنادعا یا فصو یتمادقاو تأرجرانانص * ا قشوق هلبارلنرا ر |
 هل وق دم راندا دوصتم رفظ چ ردبلاف ینوخ كنا ےک ربا داقعا هلوقو و

 ندرلیکی راکب هصقلا ( ژن ل ردبغار هر حر یراقفک كراقاقروق یو * ردلماع ا _

 راد دلیا تعانو هل راروالد نان ]و دوحوم هدنرتزع روضحو تغارف ندرکشلو 1

be ۱ 9 2جد رب ذیلد ریبن رب لوتعم ندو لوقع تانرا  êتیانعب را هک راد[ ر  

 رادغ *یغاب هکه رزوا هجو و یدیغوب هابتشا هنک و دا هدابز ندهلج یلاعت هللا

 هتماد یایلوا رامڈیب هاذخوعابنا ندا داقعا اک او رابتعا دنلب ولا بسن و بس>

 اص وصخ هلاقم هلا رکسع ردق كن تلا شب نکیآ هدنددص را ا ہلکا تبت

 یوجحم یتدکش رگشلدص رد كيب کر ول وا سام ندزوب 42 یهو کم هورک

۱ | ) .۳ 

 "رد رددت ءوس و يسع ضا هلاغم هلا رانا ه رکص ندر دزو یزعر ء كلوا |

e۱ لوا هک ریدتا بولوا تالاس هبهلرح قیرط رايڌدروک تا  

 . PDمیهاربا هس > وق یکلکت راکب نامرف هدل زنم لوا کک ۱

 ۲ هرلنلک دیبا فالخ و ها اس ها هواه یودرا بواک دحاود و ۱
۱ 

 أ % ردباص ربط مک و i E ) من )رک هیلوا لالتخا ثعاب



 ردلاچ رهراقنو لطو بور داق رلعو بروشود هنلد كقلخ یب ودنک ويد ۱

 به ۲ ای زا e زواج ندکی جزو ارک | ۲

 یدلروس كما ماس یک دتا |

 ۳ 0 ندنیف رط هچ ۶ بوش ری هموش مون لو ارم ن
 3 ۱ درف رپ ندنایغط لها تولوا دناخ هنتناح كن یر نر تر تلف او شات

SE Sa۱ 2  

 €. زیاد ۳ ۰

 ز ید بروشوا یرادسفم ها هنشاب هل.ساوغا ا هاودو

 قاق ینروب ندانآ قسجتداق كشنيلو شاتکب یباح ردشلآ رو نم یدیرو
 | نردق و ترق یلیح هلغل وا ندندالوا یدنفا بیبح یلغوا سقت هب نالوا هلیس هل هط

 9 لو رقالرول لادباو ریرو یناماسورس ندفانک | فارطا یدبا ی ا
eهث دب و رابهذم یب و  Eنالوا عج هسا بودا تباتم هنساوه ر  

 0 اا یا ها ا ا

 اش یرا دقم كہ یکیاو یریزاغ یرهکی راذکر اکو رازوراک رارب كي چوا
E e ی 5 ۹ 3 ۳9 شی( 

 1 ¢ 3 (o ٩  5 3یخ
 3 3 اٿب

 ۳ قاصنم و ندریکب راکب هروک هنکیدشا باعا صوصفنا لع

 | تالوا هدشنامرف رز خد كناو اشا دوم یسیکب رلکب نام رقو اعزو هاپسو ارعا

 1 9 کک هرزوا رایغاب روک ذم نوا درنو ارهتس امزا كنج را بآیرا

 هاري شو رندشروا «ادرم بولوا لباقم دوعاو یارهص مات دنرعص
 ۱ اب شر روط

 ۳ رامشلا لا تیک E N ءو هد .E تیر ندنیفرط



 NS SEY نر شا E NY BOONE نام شش سا لا سا سد EDENE POE ایم کن ها یاب

 هنف یغیدل وا یداب و ثعاب و بولوا هتشک هدنلا كب یزاغرب نوعلم ماب نونلاوذ |"

 هعاط برص ر هلا مازا ۵ کر ماکنه یرانالوا فوسلا هيف هرکص ندد ص

 كن اشابنیسح یافت الا لع نوعا نوع.“ و ترعج رارکتءدبللا فمصذ نکل رای دنفص

 ورم مایا رفظ هورک مازا ها یهلا تیکح E و رایدت | ت٤ زع هن رزوا ۱

 نت ره تولوا مقا و هنف رط ادعانال وا تکل ام دقم مانتعا ٹترصذو توت

 رب ید هیاشاب نیسح هدننساننا قلناشبرب لوا نیک | سوه ها صالخ شاب ۱

 یتنایح مایا یک یکوداک هساویس نانک رارف هلا ناح لوه بوشرا كلم جز

 لالض رب موق ل را قحا وا هر روا لاونم و لاح یدلیا لیدی هنا ماکزه

 نکیا لابلا غراف ءدنرا ,داچ نوجما روضح شیاسا بودیا لیصحت رورغ لاک |

 . بوجا لابورپ ندرفظو ترص لاثمنیعاش اش. ورخ یسکبرلکب رکبرادد لاحرد

 خزود نیعالم بویمریدچ زوآ نامو یدشر بواک هلبا ناتسدرک رکسع
 دوبان ندللع ۂغیعص ینبرادودرم دوجو بودیا ریشه مط یتسهلجج كنیکم

 لالض لها ٌةءرف نیدمراو هشامز لاوز لاله رس رهم تح یدایا دوقف و

 بونلوا ضرع هفرط لاثم هردس هدس لاج.الا ىلع لاوحا و یدل و ناوز

 1 ۰ یداروب قمراو هنر وار سک ره

 کید هعف و دل ۱ ۱

 رب مان نالغوا زوکط یدنرب بوسنم هغاصس هز و هدلاس لوا هنو

 بودبا روهظ یراخ رب ف .رعم هلکء.د كب هاب هدنفامس سوسرطو لاعفدب
 لافتشا هتراغو بېن ینارطا لوا هللا دان دیو داف لها یرادفم زوبتلا شب
 یرلمدا كن یرب یکب هنطا هدنرخاوا كنسبلوالایداج هرو نم هنس رایدلبق

 ندلاتفو برحو لادج و كج هعفد هن بوراو هنرارزوآ یسودنک هدعب

 ۰ رایدلوا لوتقمو بولغم ةلجج تبقاع لوذخ "هرمز هرکص

 هک رکید ةعفو #
 نالو رامشاو ترهشهلبا یمان هفیلخ یو ندنموق ولابق عب دات هب هنطا یاول تقعرد

 هتف "هورز و حورخ یک ناک ان یالبو ناعسا ياض ناهنک ان رادرکدب دعلم ر

 هلروب نم دحمبوردلاقرفاصتس و بوشو ایقشا یلبخ های بودبا حورع و
 وشراق هلا مدا یرادقم كا یساولریم یدیروب هنرزوا سوسنرط بوشود هنک وا



 ۱ می ا سوح زر هل | لابقاو تداعس ۳4 نواه هاشداب ترضح

 و یهاشنهش رب رس نکیا لوعشم هنری من كساح لوا ب ورو

 | مان نونلاوذ ابا هدغاصس قوازوب هدیلوطانا تیالو قصلوا یت ندرادوعسم
 | هدننوک یصکیا نوا ك هدعهلایذ چ وا زوتو زوب زوفط بودا ج ورخ دش
 قاغا داف لاو دام دو ترس دب هس ےن ندا لاعفدب نر

  اوارم یح راب ابن ترشابم هتراسخ یک هدفارطا لواو تعباتم اکا هللا قاشرب

 یرلکدتا لت ی زا مان نید ملصم نالوا تیالو ررحتو یکب نطصم نالوا

 ی وا ردنکسانال وانام و ةن ریمرم نامههدقدنل وا ضرعبولک هل ودردیربخ

 دورو روم ولرپ رو نع نودا رودص یلاع نامرف هغمراو هنب زرزوا اشا مرخ

 | رومام اعم هلا راودنک بون روعش بحاص یلخ دج عزو رورفم هنسوزاب
 لب ونشر هد رف هبرصق تویعا فقوت هنر همني بولک كنا ما یعیدلوا

 | مرخ اا ا ةمکح هدنراکدلیا هلتاعمو لباقم اعم هلبا نایغط لها هدعنضوم مان
 رار لاله رخ ےہ ندنرکسع بوشود دیش یک هبرصبفو یک یا جاو اشاپ
 هدنرارغوا بواوا یحاص ترد ة و توق رلیعابهلبا یمازمما كلربذوب رابدل وا

 3 رافدزاو ەد زاق و دابا قترا ردا باب و بارخ یارفو تا 7

 0 زدنکسا یلغوا یدصف رالو نالوا یکب هیطالم اشان نیسح ی نکن راکب ساوبس

 1 لاسرا نوا لالض لا لاوحا سست بودیا نیعت مدا یرادقم رفن کیہ
 : هنارورفم رکشتالب نفلوالفاف ندادعادیکو لد هداس هدناغ روب مریم . یدلیا

 هدر چاق رب هکر کم ندسفم هورک هجو وق هرلنو ابا یب بوراو اقچ هنیرارزوا

 روب زاك هرات و رایدشودهدبا روېظ ندا وجو فارط ها نیکو رک بودا نیک
 اک ید اوا لتا یسیمدا هدایز ندزوب ترد لصالاو رایدشوا هنشار یک الب
 1 هاش نیسح را شحوم رخ و یدنلو «دنام لحاس هلا روز رازه

 ۱ هل ریم مان لی وخ تودناراغلبا هلارارج رکسع نانلوو دوحوم هدناب حسب را

 شنا هدب راند ام اده ورغ نامز ندرصع تق و هدنراقدلوا لباقم هش رارب یر

 تبقاع یدلود هناریلد هلا یاه یوه رو نم لرتمو یدلوا نازورف برحو كنج
 ندروصحا تارشح نولک بلاغ روصنم رک اسع روغغلا تاللا هللا تیانهب

 ا یر ر ادرس ا: بعام ندنوب ریدرمشود هک اله اح ییارش اهدای ز ندکی



 lT مان یل ق ا ا كوا 2

 راد یمهلج حلوا رادرخ هدنفیدنل/ كنس هو نیدکس نعند نالوا هدنګ س

 ىسلاها جات ةعلاو یدنلوا ربضسل و من رشعت و برض ی نکا راند هو |

 لوا هکر کم یدنلوا نیبعتو مضو جارخو جاب هتناکس بوشیاب هناما ناماد ی

 3 ثادحا نیتم هنڪ رب نییادب نمد! هدنن رف نیداراو اب هدرب نبق هدیلاوخ

 یلاوماو لابع لا هدنمابا لالتخاو تزفون و یدبا رولوا هدنا یرتیعج اک | |

 هدننیاموب یدیارشعا نصح بو رک هنا هنج لوا رانابوا هبودنک هلا
 یکودبا جک ولزک رب دومعم یاح لواو بونلا راربخ ندنسهفاط یصقا ۱
 مارا و فقوتالب مالا ر تم هلا مات الا یخ مان هاتشدان صا بونلی |

 يدبا ناقلابو ناتساکنج شاتاچ ر نامروا فا رطارل دراو هش رارزوا

 بودبا عضو رانی مط هرب رو راشمروق راپ وط هد راهش وک ضب اصوصخ |
 هلا مات مادفا بویقاب هکنفتو توسط مدنا  یدبا راشمروط هدهاکنیک ||

 هی هر رایدلوت لوب هو ا بوق نیفرطر تبقاع رایدلپ وق ندیاجره 3

 نیعالم هک ار ز یدلوب لوب هرارف درفر و یدلو ص اخ ناحرب هکر ایدروآ لق

 لیدلی تراسجو ثراسخ هغلابم دهرا نح ویا تفت و
 فراعتهو روپشم اغو هشدپ ریش و میعش نالوا انا هنرایرصکی العم ءاکرد یتح

 هاکشهزن و د مش/یشاب ابی من رو یشوچ یریهکیو یڈاب یجنوصماصو انا عاج |
 تورک هلا تعنع هاب ی هدف هلروک ذم ةنع رایدلوا دید هدالعا سودرف 1 :

 را مڈیب مانغو رایسب بسا نوک یصتوا كنمرح ج وا زوتوا زو زوقط |
 هبهن ردا لداع ناطاس یدلروب هجوت همالعا رفظمو مالسلاراد كلام هلا | "

 2 ضع هدم" یلوطاتا بواکر قالوا ندلوب اتسا ہدلع یعیدلاق لززمرب ۱

 تک هلسعل ایلع یسیکیرلکب یلوطانا مدنامش یدلرب و یراربخ كنجورخ یلالجو

 هاشداب هکنوج یدنل وا نامرف كعا ترام ندنویام یودرا نوک لوا هکلب

 ,كردا دابا هلا دادو لدع یراتاتلادعدالب نالوا هلن زاذکهار یراترضح هاا

 صاوخ راسو مارک حاشمو ماظعیالع ًاهوع  رابدشالقب بولک 4 هفالطاراد

 هلوبناتسا هسورح ینوک یج* رکی كنب رفص هروب نم نس بودبا لابقتسا ماوعو
 ۰ یدلروس نواه لوز



 ات

 x نددکس قوچ هدنچش| یدنلوا لتت * نیدکبس ٌةعلف یدلوا مجد هکنوچ

 1 ی تفام 11

 ۰ ردشلدا دارا هاتسانم هدو

 4 e E دل

رع راس | ندر یا هلح رو سوق
 E | نين یدرد منش دکعک ره * ض

 | لیا مور مدعم هیلاراثم رزو هرکص ندندلو مامت یربک ( ژن )ل ضرف ردا نیمز

 ۱ e نالیشوت 4 یر نال و چ ا او یرکسعو ا کی

۳ اا ا د لوا هدننامش ات كنه وط 1 روبع "
 ۱ ۳ 

 . ندنفیدلوا NE هبناج لوا یراکراسبم مدق یدیا شلو راهتشا

eیریغ نور و 2 صح نشد نالوا مددملپ  o.وج 4  

 E تعجارم هنفرط ههطلس تاللاراد لا لابقاو تداعس هدعب تولیروبب
 O 4 نیدکس نیت عاف رڪ ۳ %

 ل او ینابصقو ار ۶ یدنفا رطا بول ندرببک رهترب مان هست هدراذکهر یاننا
 واک و ارپ نیت ناچ مان یاب نالوا یم ریبک ةعلف كسحاوت

 هدفقدل راو هن رزوا نیش هماشخ | هادنرب یر کی كن هعخ اید هام بولوا عفا و

 نيبملا تاللا یلاعت هللا e نیک م ايق هدهلناسقع ماتم رکتسع نالوا دنا

 (تب) ریدل وآ مار ناو نهنع لام مالسا رک اہع تواک هری هضف



 هلت ومس: نکیا لکدرسیم هدرفر كنا ,اذک یهرومعم ٌةعلق لوا هلعلوا هثوط |

 نالوا هدنمان رکسع هدراصح نورد هدقدنلوا لخاد هراصح .اکشیو لاو
 بوژسوک تبغر هغلوا تمد لها راجان راصح ناکس ینابام نب کا رارف نشد أ

 "هداح بوروتک وشراق ید راح اتفه هعاقو ریدر وک ربا هاما حوا ینامالا ناعف ۱(

 تن مدق روس لوا بودا ناسحا ناما ید ناشلا رک رابرهش رايد رک هتعاطا

 بوئلوا میلست هنبراترضح ملقا تفههاشداب ینوک ی ج چ وا كنس ساید هرو ||
 مارا هدندو رمش مات نوک نوا یدلوا لخاد هماقیلاع ںاطاس فرصت ہضبق | "

 تالا و مز بابعا ندنسهلاحهبحو ندنسهنازخ لاح دو لاعفد لارق بودا |

 لاسرا هدارغلب بودنا لامالام هریک هبا یدنلو 4 ریئنکو لقانا ۳

 تروص جوا هدنکوا كنارس رو نم روهقم هکرولوا تیاور ردرشلنا |

 روکذم یدا شا عصو بیهم بوط یکیاو بیحک یاعرعو بیرع

 رایدتا لاسرا هدارغلب دا ریک ځد یرلنا نیغلوا لاق: لو هم نوعا ریوط |

 لوش هکردوب یلیصفت كیوک هعلق بوط یکیا لوا هرزوا ینیدزاب هدازکب نح |
 رفس هنن رزوا داش E دارغلب یزاغ ناخ دح ناطلس یزاغملاو مح# وا هکنفو 2

 نکو دا لکد ردقم هدلازا لزاو سیم ىح « هرکص ندهرصاح رت :وک دخت تودا |

 هدرازو راک ماکن» هدن رکدناعوج رراج ان بولواسو ًانندراصح عقر کع بولت

 هرورضلاب نجا وا لاحجت هغمریدلاف بولاق هدنرب لاتفو لا-جبابعا نالوا رامو رات
 هدک دریک هنفرصت لرادرک دب نشد رابوط نانلوا رک د هدالاب یدرا شل وا ا

 توالبا هنهاکت یرهاشداب بو ریدلاق نکا د رغلب ود ردرادورک راکداب

 یداراردا اشا هدنورو هدنا بونوق هدلحم لوا نوا رک ذن ی هبا تروص "

 یکیا لوا هک اما یداراردیک هرو رخ نیراکدتدشیاو نیراکدروک هلاع فارطا و
 هلا ردن نسح ربع نشور یاشاب مهار تولتوقبلا هددارفلب بواسادعر بوط

 لقن هلوباتسا یبهب رغ تروص حوا لوا نوعا تربع هرانالوا تریصب بابرا

 یسوبقیارس روک ذم ریزو . رایدردنوف هنرزوا دوع هدننادم تا بوریدتا

 دانسا تاکرح ازسان همت نوجا اشاپ مهار افرظ ضعب نیفلوا عقاو هدنلباق
 رهش هلا یوادم لومو یدل وا دینشو تفکر رب ود ردتسرب تب اشا تودا

۳ 

 وع یرو سم روتسد نو یلچ یئافف موحرم ندارعش یح یداوط یا

 (تب) یدنلو روطسم هلو هکردروهشم وعق لوا رایدد یدتا
 س
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 8 ۱ زا سد رکشل راغ رابغ نالوا دعاصتم هاما

 هنوط ربث لأم تلالض نا ا یو رخ دانا لوا یدلوا
 | یاح یاق رب ندنعشد ندا رارف توشلو قیرغ و سآ را ع وطقم هدنگا قیطاب

 سورکنا كولم نفدم ندمدف بواک تار نکردیا راذک هلبا هام ندروب رم
 | ناهل-ناطلس هدناوررب  رایدایا نفد ءدنا بوتلیا هنسهعاق دارغلب ینوتسا نالوا

 | لوا یمتربا هدسب یوارا یلع ةدمعلا رارد یدربدتا نفد بوریدلوب ناخ
 ی راک: دحرس بودا قار وا یراتّضح هان ناهج هاشداب هداع نالوا هاکمزر

 تراغ و لس رایدتا نقا هند تكلم بویعد نیش قاری یرکشل یا هلا

 لرنم یسنرا تنوک لوا هدعب / رلیدقی بوفاد ین ےیشد راد هلا ترا سخ رانو

 | غاتوا هدفدلراو هلزنم لوا یدلروی لوزن هعساو یارعصرب بولیک ندروبزم

 اماةلچجو ارزو هحلوب ولو بونلو عضو نیرز "یسرکرب «دنک و اقاطذ نودرک

 سون« ترسم ریس سوپاپ نوما حڅ تنه اعز ندیا بسک نی شب اص وصخ
 | هنکرابم قرف كناشاب میهاربا راکماک رابرهش تضح یتح رلیدا وا فرمشم هلا

 ۱ تافل بوفاط ( ج وغرس ) رف نوامه یارب هلراتسوب مرک تسد ودنک

 . | تنطاس نارعاو تلود ناکرا ًاموعو ردشلا عطق هیلاع تاج رد هلا تایاغی

 ۰ | لصتم هراسوک هدلحم لواو رایدنلتزع هلبا هرفو تاغ رشتو هرخاف تاع لخت

 | راقالوا هباجره بونلوا اشنا راهمان عو یدنلاچ ینایلس تبونبولیرواراهروط
 | یدنلا ندنداوت و ندلاض لارق هکهرثک تالمم صوصنا ىلع بونلاص

 | یرلپوط هلجمابویسهراقنو لبط و یسهناخ هبجسوکعم یراقاجسو سوکبنم یرللع
 . | یدلو بیصن هءالسا رکسع هیاکلاب یرانیعم قاربو تاب راسو یرلنزومضو

 | تسایس هند رب اکا یهدان یرلناب و شودرز و شوب نها نالبتوط یردو
 لاجر حاورا هدریظن یب رکا دامجو ریبک حف و یدلروا یرلنوب و بولیرویب
 یودا روظنم هر اییص ضعد یرثدل وا هداماو رضاح بیر یو كشالب بیغلا

 ۰ ردروهج هيلع قفتم

 ٭ نيدو نصح ع رکذ ل
 كالاراد یعل مو ام لارف ی یاب بول ید ندلرتم لوا لصاطا

 راصح لوا یالنوق هدالباش بونلک هننرزوا كنرېش نیدو نالوا سورکنا

 رم دوخ یایرو رسم هک الفا ر یراوراب و ربارب هردنکسا دس هکر ا وتسا ۱



 را هر ِ راد " ه رب هلن را راو /

 رض اح هدنایماک ب راکر مدنا ریدرا و .a2 و را ی هاح ج هاشداپ

 هلا رتو غب هدنرکهتا نوکیریم تونل رکم ن رانا لرروهنم لوا راردا نانا وب

 یراربا دو رفا كند ا اا ورا وطو كنامالاو یک و ك-ورکناو

 "لالج يزاکتید یاب روموت صوضللا لع یداوا ردن یک و را
 ٩ تک راکزور هب نشد هدرصع تقو ۳ یشاب كق ٠

 هلیسهرف یزو بوغار نی رلعاکرخو هی و یهاکنوراپ بولوا رام ورات هلبا

 قبر یر ید هورکرب رایدروع ندصلف یتغوج بولا ی رلاو ی تهقناط 1

 اموعع هلبایرلنا بواک تسار هغات , مظعرب بوردزا نیلوو بوینکج هلا هب

 یتایغط تواکود ه هب وط ن لز ەەنکج یر یر سد ى .ةرفر رایدلوا ق قرغ

 دارغلب هلا هردم" ہھک ر نوک رب راددمهراتروق ناج و هدکیب نغل وا یامز | :

 نام لاحی و حو  لاح هتفشا لارق یدفا یسولوا ةنرادا مندب لوا هدنکو آ |

 یمهناخهببج و یرازاب و یمودرا یدنرعصا هخ زود كلام یتشبخ ناح

 حاتحم هن بولوا قرغتسم هلبا عانغ لام هبنرم مامت هسیا مالسا رکسع یدلاق |
 نانو هد مصء لوا رابدروا جات ن رز هنر لشاب ندنغولع وسط حام یازغ اف

 رفن یللا زوب قحا ندنیاس فرط هدکنج یا هک رونلوا تیاور ندرارابتخا |
 لصاطاو راردا نام هرزواقیفحم ییغددل واناطاغ هسز هللاتداهش میفا یزاف 1

 یرایدانم SE E کی هدلاح و تولوا صالخ ف ا

 سا یتغوف هدرب ینیدروط سکره بودیا ادص هشوکب هشوک اج اج

 ندیم و

 یراح یراب تداعو یدلروا نامدار لبط لدهلمللا فرصت و یدشلروو مایق ۱

 هدهار فا بودا راد ڪر ناراب رات بش لوا هرزوا ینیدلوا

ns 

 تاس قرو كمحو كهل لصاتا و توارغ وط/لاثم هیتر لاا یف جد نیچوا

 ۱ یحقا اما رایدتا ِ هاچ رپ تولوا: لی دما با .صالش یربرهو رنک ب وا

 بولیناق هنسهرمز رلنالوا قرغ راسو بولیتا هبوسص هبا یالاو یتا ندنفوخ

 .نورد بولیک ود ۱ هدرازو راک لیک هسا راو یس قالا اسو یاب و طو |
 ا یک سلفم ا افا لام الام هلا لا وما و تاب تال یرادی | 3

 ناما مايخ نوبجا مال ما رم ناف هکیدیا ا ما ثبخا یدنل وا :



 | سست ای منم ود باب هلبا یا تولک ی ئارا وب ب ۷ ر ندنفر ر
 ۳ هنتعاجش لاض لارق هک ناسستلق یرلکدبد یلاب روموت هعنبقع یدّیا ررض هدرفرپ
 روهشم هلی من هنارب ن یکتا رب رم شد راع رق ود شادفرق زکم هان
 کام .بولوا یالا جوا هلبا روزرپ نیعالم كی هصنرپ رورفم لوا شعا
 2 هد :ا روناج یروسرب لدبانص هکیدلک بوروس هلهجو رب هنیرزوا كلرکیب رفظ
 ۱ نیش لمکسو مس كسی شقلا ًانیمخت یدا رت هدرخ جز د در یا

 e دن روا E 0 ر نوشود هنو تا ندزوغا

 7 ز رق ودع 9# ۱ اا 0 0 3 0 نکیا هدنددص لاق و برج

 هدهاکتیک رایدریک بولا ندرا نوا ص نداوصو رددرب و لو بول وا قش

 وشرات هکنچف راکزور هیسن مشد ها و وق هنافشاع تبواک هروهظ صد راتال وا

 ۱ ۱ تاقردنا تا زوده یرلبالا كهاشدا وائداعس هک.دروک یدلاص رظن

 | یه شا یرالقع كصدیا هدهاشم زاوتماا رادرکدب لوا یلاحوب
 | رادتا هتمواقعو رلیدلیق تعزع هنهار تمزهاهوع بودا نکر ادت ناحو شاب
 ْ نکیآ هدراد وربک یان دلا لاخ هتشک ر لارف رایدلب قیقح نیغیدلوا

 . رات هنرازوک نشور زورو راط را نا راد یداشلوآ رادجز هدررپ
 ۳ ENN یرداتعم عضو شورخ ابرد ر pe نکیا شوهدم تسم بولوا

 ۱ E ناو رایدروشوا رغم و م و عن ۸ ندنببناح هن رزواموش موق لوا بوروتکا
 1 3 هی مست
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 شک تری زوهرب و لو بولیرا هباج یکیا ندنراکوا یک یر

 لوا زا رک او قوچ رکا نیکد هیدعت 2 زود رک ندروغار نامه یک یکیدرو
 هلا قلرغا یدرا رکسع مزب اما ردشاک هلوا هلبو هلماعم هدکنج لح هلا راک

 ردلاقحا هددیضق سکع هکلب ردلاح كمر و لو هنشد نلک نکیا لام الام

 اشا میهاربا هدکدرو باوح ود ردلکشم ربدن قلا ندرا كنعشد هرکص |

 یکیا رکسعو بولیوتیلا هدوریک قلرغا هلبا یلالد كنب راترضح ممه بحاص
 رب هلیقلخ وبق نانلوا نییعت و یوطانا و یلیا مور مدقم مظعارزو بولوا كولب
 رايد روی یراترضح هانیلاع هاشداب هللا یلوق وبق ینابو بویروی هبورلیا رادسقم
 هان ملام هاشداب تقولوا یدلاق رب یرادتم یما قوارب ین لرکسع یکیا هکهلوش

 بوربدلاق نرالا لرابم بورود هدنسهباس اسو هیلع هللا یلص (هللا بیبح) فیرش ع
 ترصنو فرصت یهلا كنس توفو لوح یهلا هکر ایدنا ید ریدتا زاب

 تما لولب ر كنس تیاجو تورو مرک كنس تیانعو فطل یهلا كنس

 ینامریق ود همردنواس یرانعشد وزابو تسد یوق هګنر و همردنر نس ارقف دم

 ندراغصو رابک كحدبا هدهاشم مالسا رکسع نیغیدلوا ناور شاب ندنرازوک

 نییعت نکو دا رفظو مخ*تمالع سک ره هکیدلوا ادي, بیجع و رغو هبرک بیرغرپ

 یک رشود ندرچش یغارب نارخر ر ایدلی قیقحت ینغجهلوا قیفر قیفوتو رایدلیق
 راسکنا هب ممرب بوروس هغاربط هرق نب رازوک ونرازو بواکود هنیمز ندا راتا
 یر و ناح هلا یراضر نسح هددجحاو ةعفد هکریدتا قلب راز هللا بلق

 زب هدنرغوا ززا مهاشداپ ( تیب ) رایدلواهدنناسح ینادواج تایح هزودنک ||

 نایزاغ ینتیب (ژن ) غیرد ینا زوهدبا هدکلوب ردزنک هن ناح * غی رد یناج
 نامرفنامه هدئداوا نایامن هلبا نیتالصلانب تقو نامز یدیا راشعا نابز درو

 یاعما یاضق هوکش تالفرکسع هورکب وتلاچ رایرحكنج هلباناهج هاش ناشیلاع
 لبط یادص ریدرو یرغوط هنرواط E نعد یک یناهک ان یالب و

 مدا بولاص هلغلغ هکالفا ندک اخ طسبو هلول و هقافا روسیاون و ریش و سوک و

 قلوا كلاحراهرهز ندنسهرعن رانراو ندنس هرقاشراقاربو ندی را و نف

 یرازاب ناح/بول واناور هنرزوا راسک اخ نعد ناوارفلیسلاثم یدلفبنروص

 ابوک یدنروک یرلبالا یرأم تیزه رکاسع كنعشد خد ندنفرط رواط یلغاچ

 ~ سس

 رتوش

a 
 شوب نها ایارس هلا لاصعتساو تعرس ندنک وا یوق راکزور یک طولب هرقر



 :دروپ يرحم ساب ءاشداب واو رایدنوق هاش وشراق هارد اس

 ا را زربخ | اردو سل و

 دادسا نایت رکن نعد لاعفد یزاکدید ش ال ندعي لاض ارق

 ۱2 تلالص را وتسات نعندشو نها سو تت ص یر ادمءكيب زویچوا تویتسا

 ک د جام ور لزم یلیخر ندنسهاکتح نالوا رظتنم هرفس رقمو شا عم |

 a ۳ نا ا ا

 ناو ۶ جاقرب هدومزاراکو هدیدراکزور رادمات یاشاب هدقدلرا و نی یر رکو
SEا  

  قیروباط هلرارف خزود یودسع تودنک وریا زا دقمر ندنالا ودنک هلا ی و

 مصخ بونلو نانعمه هد اب ك یاب یک ه ردنع» هدنیح لوا یدروک ندزوک

 ۱ .هرواشموید ردک رک قع روا هلهجو هلو قش رود هحصن هدهب راح نادیم هلبا ناک دب

 پارس راصح نینها دشنام نعشد رکشل هکیدتا ریعط نشور ریما روک ذم هدکدتا
 1 راربعز هس رب یر لیاک هجور یسهصنرب اینک | ادعام ندنراةدل وا قرعتسم هدالو

 هتبرلهلج بات رلهدبا موه هک هبناح هنره بودبا كنج هلبا زرطوب ردراشغاغب هلا
 هزعرزوا مز نیرساخ لوا هکردو یر یاضتقم . ردلکد نکم كلروتک تقاط



 سس سس

 هللا یرکسعیلیامور ندروک ذم لاربم ه دع) یدلروک تام شااق روصق ضعب

 رداب هن و ندنقلخ لولب یدبلوا نامرف هکشک وریا قانوفرب مظعاردص |
۳ 

 نیسعت 9 نزرض یللازو و زادنا كنش كم یکیا کف ام یرهکی رارب و

 مارب یسیکبرلکب یلوطاناو اشا سابا ثلاٹر زوو اشاب غطصم ییانررزو  یدنلوا
 هاشداب ولتداعس یرالوقوبق هحلوپ وللوب تنطلس نایعا و تلود ناکرا راسو اشا

 ینوک یجکیا یمرکی كلاوش هام بویروب هجران ویا باکر كن راتریضح هانیلأع

 رایک نوما روبسع هنسامب مرس بودبا رورم نداوص رنو یدلراو هدارفلب
 هن رزوا كرهنوب بودیا هرواشم امدقم یدنلفپ بولبیاب یرپوک ےظع هنب رزوا
 هلوصح هلا یمادقا كناشکل کشم یاشاب ترضح یمامتا لتحصم قفلغب یر وک

 ندنرزوا هليا لاثمایرد رکسع هکیدلوا ان یربوک مکصسو نیتمرب یاوب لوصو
 هدندرد رکی لروبنم هام یدلزو یرب رو یدلوا لزاتم الصا رايد
 رکی ترصترکسع نالوا هکسهلب و مدقمهدنخرفیاشاب مدقم نوکر ندلاع هاشداب
 هان ند هاشداب ولتمظع و ولتداعس نوک بترا بودا روبع ندروب نم ریسج هلا

 رادرس مظعارزو . رایدروب لوز هدرابوج راذک بوک هلا ناونعو تاراد
 مان نیدراو هلا ناپج راب رهث نامرف یرلتضح اشا ممهارا مرککا

 نالیشوق هبودنکو  یرکسع یلیا مور ًاموع بونلوا لاسرا هنصف نیتم راصحرب
 ادسعام ندنا بواک هربکسل یلامث هللا لضش هدقدلراو هنرارزوا هلا قلخ وق

 یاا رنو و هعفرتعدو هجاراو كدوجو هجفروغرغو كرادو یسهعلق قولیا
 اشاب یحص یکی هردنس هدنامو و یدلوا رسم هلتلومس یصق راهم هت

 بولارللید ندنفرطراسک اخ نعش د هلا زاروالدرادمانورارب جاقرب ندنناقلعتم یلغوا

 هدقدنل والا ۇس ندنلا وحا لاعفدب لارف زاید روت هناشن فص[ هاشداب ناود ۱

 ندنهاکتح هلا رکسع مظع بویتسا مدراب ندنرالارف نعد نالوا یراوعمه

 بویلغب ناو كمالسا رکسع هدارعع عساو رب بودیا مزع هکلک ورب بوجوک
 هدنرق كسوا علق یدنلا هکرررخو ریدریو باوج ود ردهدن رببدت هلباقم

 بوتاج هتشرب یر یرایک هلبا ینامرف یر نشور یاشاپ هنیرزوا هوارد ره
 هجل وا مات مظع ؛یرپوکو یدنلق كلرادت میظع مسچرب بویشود ران وتس اهتنمو

 ینوک یھکبا نوا ِكنهدعنلایذ هام یراتمضح مالسا هاشداب هکات یدنلو مارا

 سوهابآ و ی ندروب ره سسج رخأتالپ هدن امز یراهدروب فیس یلح لوا ۱

 یی نوه سو سس



 | بونلا EEL دغو بولوا مزمن یلارق هجنرفهبا یتنواعم یلارق هیناپسسا
 ندنمصخ و یدلیا نصحت دن بواکر اجا یدیاراو یراوتساراصحرب كردبارارذ
 ا ا هراچ ىرخ نداحتلا هنسهناسا مالسا نيد هاشداب دغلا ماقتنا
 ۱ ۵و۱ لار سورکنا کو نانلوا ربرحت هدنسهمان تیدوبع بوردنوک یچلبا

 | لباق» وشراق هسنلارق هیناپ-ا زب هسرولوا كمروک لاعثوکرب ندنفرط لابقاا
 | ناتلم ارور لوا کردلوا نمانمتو حر قدرولا یزعاقتا بولوا

 . نامز نارق بحاص ناکم یماس ناطلس ید زب مویلاد+_هلوا تیاضع ندناج
 . ناطلس نیکشا زایو عرضت ود ملوا یناسحا “دن كنرترمضح هاشدابنالوا

 ]| رفس هترزوا ناکدب لوا هرزوا ناببلاةبئآ لاونم بودیا مرت ید نادشلا عرک
 حات و تح بحاص هکردجام رفس لیصفت لصاخاو بولیف ررقم ىکا

 یحر نوا كبجر هام ی.هنس یکیا زوتوا زوب زوقط جاور ردنکسا رابرهشو
 . || یراصنا بوا یبا ترضح هصساورف (روبتلا لها نم اونیعتساف) نوک هبنشود

 1 كنم راماقمتنج دادجاو مارکءابا صوصخنا ىلع یراخملادجایدیسو افووبا جو
 یرغوط هب 4 ردا بودا تناعتسا ندنراهفبطا حاوراو ترابز یتسهکرتم تارا

 || ناریریم مهو ىدا مظعاریزو نامز لوا هک اشاب میهاربا ارا فضا رلیدلیا تم زع

 و راغاب بوجوک لوا هتفهر ندهانن ترصن هلا مورناروالدیدبا یلبامور

 . | مامحالا یوذ ناکرا راسو مارک «یلاومو ماظع یارزو و یدروق یتغانوا هدنرف
 |[ یاشاب هک اما رایدنلیا هل كدهروبنم لحم ندنارس بودیا عدقت یهظعت سا رھ

 هنلاصفنا ندب .تفالخ باب نیغلواهدایز یروعشو فوقو هروهج روما ؛لروکذ ء

 . || ےب رادزفد نالوا یسیکب رلکب یلبامور یلعو لبطو یعثخو لیخ بویاریو اضر
 ّ  هتداعتس رقم یا ا ودنکو بولیردنوک هب ورايا لزنم چاق ر و بوشوق

 یحنرب یهرکب لرو نم هام هرزوا بوغرم نولساو مالک لصاطاو یدردنود

 ۱ هتساآ وا 0 هدنرانکر مش تولیراو ردراغلب ثللاراد هک هردا هسورح ناوک

 . || عطق بولجوک یخد ندنا هرکص ندمارا هدابز ما لوا نوک هنر بولیوق
 سولف و یرهش یعدق كمرس هماط هکیدلراو ه هبلف لردبا لحا میطو لزانم

 ]| یدالب یدارغوا ره هصقلا ردت یاب یمها كنسهنا ینا ننرتلا وذ یانو

 || لوصو هدنسنلانوا كنابعش هامو لور هب هبفوص بودا نادایا هلا دادو لدع

 ۱ | لرو نوک ی لأ جد هدنا یدلروف ن وام عانوا هدرهش جراخ هدب رافدل وب



 تورا یدعت و ۳ هرا رتق رد یو 1 و ثعاب 9 ۹

 7 لوا ۳ ریدلیا هس هلام .el شیدو

 هدکدربو ینباوح شمامهدالیصح نادنج نغلوالوغشم هنتمدخن وامه یاغنود 1

 هو و لاموب ردشلوا نه همش هدلاد و ها شدا ترضخ ۶ رکص ندو م و 0
 یر روک اح بودا نو 3 و در و ده اب 2 فریم

 اوا تس ها 1 اوا كمروتک روص دم بشان هوت ا ۱

 ٠ ( هیلع هللا ةجر) 7

 < اشاب داهرف ثلاث رزو لتف ثعاب 9 2 ٠

 یایقشا ضعب هدنرود نایشا دلخ ناخ میلس ناطلس موحرم اشاپ داهرف ریزو |
 رادرس» یدنا ی شلردنوک بوا وا , را درمس هرگسع رادقمرب هنعف د مارا ا ۱

 سر تس د ها وارث لام لسضح هلا هنا و بورک هشاق كهانکی هی :رادغ | 3

 لرع ندنرازو هلکعا بئاعت تواک یرابماکش هنداعس هناثسما هاناعفد هل وا ۱

 هدنتیلبج بورمرود كن ځد هدنا نکل و یدیا شارو یاس هردنم» بوتلوا |
 زوتوا زو زومط فاد یلعءاس بودا 1 نم تواعشو Ev نالوا نوا ۰ 3

 توناک ندنه> هلا ی ۵ اش دار  مشح غب ۳۹3 وک لیصدرد تنم رج ید

 ۰ یدلربو یمازج ج كنلاعا ||

 ۷ جام لاوحا هد را تف شد ¢ 1

 رابج لوا نمشد كولم اس ردنامالا راید لارق هک لاعفد مان لارق شال ا "
 هکر تعم سسفا یرلکدید (هنورف) و یدناراردا ناففا ود نامالا ندا ا و

 رکا لوا بولوا سوصخ هنارف سورکنا هداواصن ینا ی
 هنر لوا راارف راس ردکعد كوللا الم هصدساف معز یتعب یدبا راربد راساح

 دنسادوس قلراساج یلارف هحارف هدرو نم ےرات ًاقافتا نیفلوا مورخ نداش

 شعاداسندصق قمل اهلا تسدبرض ندننا كنلارف سورکنا (یورق) بوشود ||
 مالارخا هزکص ندیلا درو مانع كلج هند تر. هدنرنبام لا ۲



 ارو ے زرد دارم هک رهیرصم تلاباو ینیراقدلیق توعد هتداعسناتسا
 تقابل ید راقواب یاشا یدردلب ین رهدعاسم نوګا تصخر ود

  تاایا بودبا نیع ضاغا ندرانلوا تلا ها لام لذو رايدنزوك قاقحتساو
 . | هدرویزم رات بولیروک بسانم هیجوت هیاشاب نايلس یسکبرلکب ماش یرصم
 طوبضم هدنسهداعسلا راد رصم هلا حایتحا لاک هلام هلضف ندهممم فراصم

  هددنزخ هدنسانا كعا تعزع هنفرط یلاع هاکرد ته بحاص یاشاب نکیا

  كنيلاوش هروبرم هنس بولا هلی ییوارج رادزفد و یلام هلج نالوا دوجوم
 ! نوا كن هد . ءملاید هامو رایدروس هح وت هم ور بناح دال راهش ی یعکیا

 . یدلبا نایب ةلجیرصم لیصفت بول وا فرشم هلیسوب كاخ كنابلع ٌهبتع هدنزکس
  ةناتسا هنسره ندتمروط هدبناج لوا یسهلضف كلام نالوا مجج هدرصم رایدو
 وید راردبا عياض بونلوا فرص هرارب نایلوا یعوزا ارز ردالوا كک هتداعس

 | یصنم : قلرادزتفد بودا فیرعت ےظع ههاشداب ولتداعس یییوارجو یدردلب

 . | تاذلاب 4 یوارج تافصلا رک ٭ هاشداب یدنلوا ناه بل ردت وک هرم هلا

 نیسهفولع كعرالوق مدفا ندهلج هدروبنم اقا هکر ایدروب بودبا باطخ

 .هرکص ندکدتنا رررحضو طبض هسرولاقهنره هدایز ندفراصم شلک هلواریاس بوربو

 هرزوا رذح ندشلوا یدعتو لظ هدرفرو نسهدبا لاسرا هويام ناتس
 هتنادحا تعد رو هنرودص كعضو رو یثرب هرشط ندشرشعرشو نسهلوا

 هل مکح وبد مسا نتراتسهافر كناباعر نالوا هدزتلادع هبیاس ردقو ماضر

 ۱۳۳ دا هرصم تاک يوا . یدردوکس بودا دیک اتو

 | نوتلا كوب زکس ینسهدایز كلام نالوا مممو بورتسوک تماقتسا تمدخ
 | شیوس اشاب نایلس هک كد هنامز لوش ات یدلیا لاسرا هتداعس ٌهناتسا بویلغب
 | ىق رتالو مان جا و لاقترو هدنساش دنه هللا نواه یاعود ندنسایرد

 ۱۳ ا ورم رم تلایا بونلوا قاعت راعش ترصن رادرس
 1 ۳ هاش داب یدرب ۱ ن هلو یی نوا ن 2 لماک



 کچا رویش فاح دا یدلاع کدام یرادقب له یار دن
 هناورو هجوتم هرکص ندفتوت نوک جاقر ریدلک ها سود ا

 لحام بویلوشراق راکزور هدلګ لوا یدنروک رابیق دوهعمیسد هعفدو هدقد ۳

 || هن هلباتفشمو تجز رازه بولبنودوریک راچا قحالوارسیم لوصوه دو
 ۱ کو د داف ررقم توروک هجوم یکم دیک ندهرق تقاع یدنلکهسو

 هداس راصنا و ناوعاو اما ۳ قبلا نوا مظعا یاشاب بول وپ ِ

 یس 5 هکیداشا عاط حفن عرب اصوصخ تولوا هدانز نددح یرینزو تو 1

 هلغوم هلا دادشو مالاوب و ردزئاح دسلند رار هفاق هوک ییمادو سس هک

 لرادن رطاقو تا هرزوا دا رمو بونلاص راقالوا هفارطا هد ؟دناک هبدبصق مان || ١

 یدلراو هبلح هدلوالا عبرا هام بولیدیکح هلقرطوب لصاخاو یدلوآ |

 بونلوا عفرو عفد فیحو لظ ندنرزوا كاهاوخ داد هجن هدبلج ةسورو |
 ندنوب یدلوا مولعم یکیدباوب یتمکح كنسلدیک ندهرق بونلغب یر ال وی ندارد

 هدعب بودا مارا نوک حاقرو بولک هماشم تنجو مالسلا راد ماش ه 1
 هردم ینوکی حصزکس كنهرخالایداج هام هلم جابو ریدروس مارخهیصم تا از

 تم هروک هنس ېم دیر نه هک دنا لایت سا هاب مو روليراو ||
iرقلنامداشو راکلنش بولبا رایوط ندهعلقو یدنلوا راتامر مظع بوایرب ها  

 بوزتسوک مات دیقت هنکلم روما نوک ی راقدلوا رصم لخاد لصاماو ایه ۳

 جوف جوفو هورک هورک ندکلام فارطاو یدلیا تمه لذب نوچگا ماظتاو ماظف ||
 یوم راتح كرالاظ هلکا تیاکش ندفناخمو ملاظء بوک یمارقف اباعر 9

 یعیدرو وا یرااشا و یدنلوا باص رعن یلعرمو | رش نا دجا نداب رع خویش |

 هدنسهظفام نور دتا اش رز مظع یکیا نوحا لالا تس طفح وشراق هبارس ا

 صاعلا نا رع یکهدنس هلباق» سایو یدلروی هشت یشوا ماشها هداو |

 بیس هنسایحا نودا ریمعت هلیلام ودنک یدبا شلوا فرش هارخ کیا

 شاپ دجحا نتاخ هکیتیرنوناق یروغیابتق ریما نالوا ارجا ایاعرلا نیو یدلوآ ١
 یدا شيا فیعصت و رشکت وی طقم ماح عمطو فس زتو رعت اهل نوعرف

 یرلاضرو نسح كناباعر اص وصخ یونلوا تعجا مە رازفد یکسا هلا یراق رشا
 ا هتل ودردو یدنلوا ففخ هرزوا لادتعا دیسا وف (اهطسوا رومالارخ )۱

 ندننطس *یلاع فرط نوڪ وا ه: لوم” هرزوا لاونم و یرره ماودلایلع 1

۳۹ 



 4 و روسری روس ات کدو رمل لزا دا تولبار 1v لدەحا ص

 : . یدلوا مات هرزوا بوخم

 4 یو ایر روما دو ماظن و سهم راد اشار ؛ مهار ا مز

 # سه بناح زا هنیرخ > نددا ندرك

 a اشا مسا o یتلال ۵ رکص ندنسهعقو اشاب دجنا:ناخ هدرصم هسورح

 قوم Lt میهار ا زو لا ماظتنا راد لرا نکل یدا شلرو
 ۳ زود کم هه رع کک رب نيو

Eلالا ا او  a eا یاشاب  

 نزو هن راکرابم مدد بولیق تک سو نس لیت هکنامز ناعلس فرش تفلخ

 | کالا ناک اخ و یلام اردت 4 | تاباغ یب تافتلا لاک ید رانا بروس نیزوک و

 | ندک اخ ینردق ةلارکو درد هجنتباح هقارف یالا ادج ندزب و یدروکرب
 | | نام ناہج هاشداب لد هورغ لح نوک لوا لصالاو یدروص نیرطاخو عفر
 ۲ رال ود راها ( تب ثرایدروس تدوع هن رلتداعس رقم هدعب بولوا ناشیذ رزو

 | راکزورینربا ( زن ك رک هل وه ګدا مالعا هرال را نتبغز * كلرک هل وب هصدیامارک |

 3 . یداراو هسودر هدنائاوا تسمرح ییهتسر زوتوازو زوفطنودا بوه قفاوم

 رایدلاص یرغو-ط هننکنا نورابوت رومد د ندنآ یئوک یحنوا رو نم هام



 یدل واررقم یساهنای ماعنابولل وا توعد اشو الع جد ینوک یساریاویسامب

 ینعب اته یب و راوسهاش یاتکیرهوکر بوشود هجر ردام فد ص اتکیردر

 ملسناطلس هدازهش (میظع قاخ یلعل كنا E ا میلس عبط تحاص E ےس

 یالعا یالع ةا و اا هک بودا مدق ِ دن کما ناوا ندناکمال مع نا ۱

 اشا ر سابا ح دعاص یسلرب | نولیق رورسم هلن e هدروسر روس ءانا ۱

 رلیدرونک یببلایموم حدغاص بوراو یساغا یرهکیو یرارادتفدو ارزو اسو
 هدنن ادم تا یرلیزاغ یعاحوا یرهکی اتوع هدنتفو یهط یهکیا كنابعش هام و

 ندن ! ات ندالعم هاکرد بویلغاب رافاص تاق ردنا تاق هضنراو هن وا باب
 ها اسمک و سالا و ابد ام نارک مارس هلدهازفا حور ل یراکچ هنا
 هدا تنطاس ناءاو تلود ناکرا هدعع ریدهشود هراکءاک رابرهش راذکهر

 رایدتک بولا هلا نایاب یب قارطمط ناونعو تکوسش هنوک و بوشود هن راکوآ

 ندنیمز یور رثا روس یانروص یاونو ریش و لبط یادص صوصلنایلع

 بورتسوک رلتعنص راریکتشک و رلتراهم راروشحالسهاج بولوا هتسویپ هنبرب خرج
 تزعهجاوخ هدنرل اب رو نیدلالاک ن دجا انالومنامزیتف» هدنرلساحرب نوک لوا

 هلا نادا هدنوامه اقم هرزوا یراببترت نیسردم ییاوم راس بروتوآ نیر

 یس بسانم 6أ رد هزورب "هکر هساک یدرمکت یهدهماع هنازخ تودآ سولح

 شعا رادو راد هرهش یتیدلاق راک داب ندشامز ناورشو ات شعا راو ید

 تبرش هلکنا هنراتضح هاح وزع هاشداب نطصم نالوا راد فد شاب

 نوامش بکر جد هر 6 | راس و یدایا رارق هدنر بوک هش هدعب بونوص

 زاکدن وادخ تراشا گم ندکدربو رات رش هلا راهساک یزوفغف ندنلا یراغا

 رشح ندنریسفت یسهع رک تیا ( ضرالا یف ةفيلخ لا لعجانا دواداب ) هلبا راکزور

 یالع هتشپو ههاشداب بانج لقتسم رایدربو راباوج بونلق رالاوسو بولوا

 ماعطلادعب بولیکحنوک ان وک ماعطا هلبارلبتیس نیم“ ںو:شود رلطاع« ههانب ند

 9 تاعب م یراشدا رکش ا ولح یرکس یتبس ررب هن ر ره كتا

 ر ر داق تعزع 4 یلوا سکره بولی ری و راتزاحا بوتلوا



 3 8 ایلیا و هنناح راجا ىدا | شلاق قا ل

 ۳ کب روفلاىلع رلیدل EA تا NA هکن وکلوا

 1 ۱۳ اا بصن ماتماق هضم یک مان ساق ھل زوک بولوا
 | رو کمد یک راکدساکو رور تولیراو نیت و رایدتا تیقعت دن درا

 ۱ TE ر بوشار أ كد مدقم ندهلج شل هلی کک

 5 ۳ تراشب هنفرط رصم ود ردو یمازج كنهدا نایصع بولوا 7

 ۲ هدک دناک بولوا هجوتم هرصم رک رفظ رکسع نوک یسنرپا و رایدلیا لاسرا

 بوروتک هرهش ینشاب كلوتنم ناخ و ریدقیچ وشراق نوجما لابقتسا رکسع ذی
 بودا اشاعو رس ماوعو صاوخ نوک لوا زا دوو هس ہصآ هدهلب ول تاب

 0 .( تب )× یداوا لاسرا | با تل ود رد هلا شواح رف شب رحم ایلع

 . < ۰ رولوا رادرب اب رولسک یثاب اب * رواوا رادروخرب هک همناص
 کم اشا ےھارا روسو ناخ ےلس ناطلس هدازمش تدالو ۴

 ۳ مظسعا ريزو

 تا هلا تلرنم الف هاشدا تزاحا نوا حاودزاهرزوا حارعلا بحاص

 r ۱۳ لاو را ریش هدنمهشوک ای نالوا مقاو هدشنادب»

 ۱۳۳ ۶ لار راب نارك پهرز فول واکس ر اس تداعس تخت
 ولیروق رانا اےس و راذا وا عنصم و 'راکنر هدنادیم یعاشا و رلیدلبا نب زن

 هدصعب و ناخ هرق و ولاڪسا و لیععما ا زو هک راه هل اق بهذم

 ۲ ES اخ نالوا روما هلعما اتشاب مارا تولوا

 ۰ رلتاتوا عفت و عن و عنصم نالا ندن راک > د ناطاس

 زا نوڪ ا راکاو یدالوا طا راطاسد نب نمو ایلام تهڏد ںوایروق راناباس و

 ۱ || رقادراچ هرادشوک نالوا نکعوهنرزوا هناخنالسراو هنادیفارطا هکاکمت | اشامت

 ۳ + زوک ا نوا كلج نیسهنس زوتو زو ِ رايد راهعص و

 ِ | بوراو هثودرد ۳ هل. هشاطلوف بواک ی انآ یر کیو اشاب سابا یانرزو

 | ارت ءلخ هرنراو هبوعد هنداعس باب رايد وقوا هن وکو د یهاح ج هاشداب

 بس ها شدا راز 3۱ راکدلک شادی بو و ود هدعد توسل وا رات امر



 دجا ناطلس هب مدنک قحا وا ثالام خد هب هعلت رادغ ملاظ لواو راکبا نخ /
 زارد یلط تسد هدنامژ زاو یدنوووا دنمأت قوت یی هبطخ تودای وس وید|/نلخ اِ

 یدالشاب ریظع روح تولاص راذ وغلاص 0_ مش "یلاهاو هدر رام نودا ۳9

 ندرصم یارما قصلوا سکعنم هنفرط هناتس.ا یراومهان عاضوا روم "یاب

 ما ةيفخ نوجما كاروک یکرادت یکلیکب رلکب مصم هکب مان یسوم هرق
 هراراذکبهرو طبر و طبض یراهلکسا موقرم ناخ یدلردنوک فیرش

 یشواج نرو وام مکحو ییا ولرم دیهدرد هدک دریک هنلا فد رش صا

 یک لی ینایغط و /راهظ ۱ ا کالبد هرکص ندنو یدروک نرادیق بودا لتق

 هلام رب نیر ره كفارشاو نابعا یکیدلیا قلتتا دص هتنطاس فرط بویلبا راکشا

 ,«دنرلارا ندتلا لا/بولوا ضراع یلک فوخ هبارما راس و یدتبا لتق هلا

 یکی رادشد مات كن دڅ فوصوم هلتماقتسا لاکو فورعم هلکعد هداز یضاق

 بورک هش رپ كدراماج رصم نوکر رکم روم اح بودا رادرس هنراودنک

 بولا رخ هحراو هفعصاب یاج هللا ارما یکیدتا قاسفنا كب دمع رکذلاقباس

 هلا هلذخ نانلو دوجوم هدناب تولوا راوس لاخاق بوردشان تا یراهدا

 ارما نالوا مج راو كبد / یدلیا دن یراوبق بودا رارف یرغوط هب هعلق
 هيا ناخ رایدالشاب هغلغاط یر ره هدقدلوا ماشخا / رایدلوا ناربح هلاح و

 یاد ر مان رکا ا د یکجەدا هجن بوشود هم و هددعلق

 تحصن قوج ود لوا غراف ندادوسو لک یدا یول عم هاشداب هکیدناراو

 تولوا تهجک:و لدکر نوار خدا ك دم تقام یل دا ۲

 هکیدروک راکزور ۂتڈکر ناخ حابعلایلع رایدروک رلکرادت هکلیا عج قلخ

 ندرپ اجنترب ندنرخا فرط كن هعلق بولا لام رادقمر هاب نامه شمتاق هعابا ملام

 ها هلجم بولیکج یرغو هنارک لح هلا یرراداوه جاق رب هصناب بوئیچ
 دارم قلوا یلوت هاشداب کر ه بودا ادن اعا رایدانم هدنګا رهش و یدنک

 بولوا عج ایتشا رفاو هحدبا ادنوید نوسلکهسیازتسا بابساو نوطو تاو ردنا

 هرزوا لاو وب لاح ههلوا ماشخا نوک لوا یدلیا میزوت راشخم هرنو
 م بو رصص هنشاب ناج /رالعاط یسهلج هکیدروک یدفاب نوک یسئرپا بولوا

 نوا شب هدناب دا یفیدلوا كءا دصق هثناح ودنک هروک زوک وریفیدآرعوا



 ۰ 3 ییقحات نوح تهان ین هګ ر دلو او وس هی لواو یدکا ۱

 | بودا لاطبا یاطلس کد بولوا كلاس هنکلسم تنایخ لصاداو یدکود

 1 بورد ود هب ودنک لا چین 1 رهقو ارج یهءبرا تا و یدرد تو ول

 ی هکی یتا لاله یه. ک هانی نا یریهکی و ید ردت ا تعب

 روزم ناخ رلیدلبا من ندلوخد یاخ بولاق هبهعلق ًاموع هګ روک لاو

 ا ا زلوا رولوا و رابغرو رتاعر یلک هب هسکارج نالوا فسلاذش
 ه«یتاداو لزارا بولو فرمتم هنناکیلعو هنسهدنزخ كر صمو یدلیا راتاعر هدایز

 ۳ و یروص تعاطا یژکا هلرصم یارما هعیالشاب هکعا لام لذ

 0 هو كنج دعفد جاقر بویلوا عبات هودن کا درفزب ندنسهفاط یک گل

 ۲ داوا نمریدزک مدا هدنفا رطا دعو بو اوارب یمهلج هن یدشود دیهش یرلاغا

 را هعلق و یدرشود ایما رفا و سا بودا درج اشا دجا قاف

 ا بزع یمک و ندهلمر یک و ندندرا هعلق یک هک رایدنا راشیورو
 ۱ هلج ںواک فعض لاک هرانلوا هددعاق هصدا مادقا هکنج ندباحرب یرب ره

 راجا نب روپن بور دلوط د راهج اص هراپوط بونارضاح هلبا یراکنفت
 :Ei هدورڪګا هڪ دا موڪه هب هو دو صاخا نالوا هدهرمثط

 ۱ دروب بولوا ج لادو/بوریو شتا هراکنفتو هراپوط ندروغارب رانلوا
 :یروش لاخایف هن بوربشود هک اله هلاخ هد !هظطرب یسوفن هدایز ندکی ترد

 . ندهسکآرچ نالوا عبات هبودنک بوسک نیدیما ندهعلق اشاپ دجا هدنرطدتا دن
 | هلهجو هل هکنسیمزلمب لوب مه هدعلق بودبا لاؤ هت ديرب مان نیدلا لاج
 nD هکیدتا ځدلوا هدک دید مهوب رفظ هلسرط هن هرنویو مدیا رحم

 2 دودسمو بارخ یلو كناالاح رکآ ردرلشء اب ںادرسرب هدرصم رپش هدعدق نامز

 | || خراوت یدزسوک تام ود ردهدرب نالف داوران هیرزوا رده و هسیا لکد
 رولا شمش ود هنمز صرح ول ول وا مطع رب هدلح لوا هک رد وطس هد هب صم

 مادا ضرا تارشح هو یدبا هدا ز ندلب زو یکیا سابق یدا

 هلو اشنا یدلوا رهاظ عساورب ندا هدنرف دریدلاق ندننایرب بودا موعهو

 هرانل واروصحت هدنجما بولوب لوب هلقبرط وو رلیدقرچ یرغوط هبهعلق ندنلوب غل
 رکسع ندرشط هکر و داشک نودرکس هراوبف ید یکولبر كنامقشا تولووت

 رایدروک ندحلق ینسهلج هرکص ندهلتاقم یون تعاس ر بودا موجه جد



 ست فی
 :a ب
 اک

 عهروتک هلا هلا همان ناماو هلیحرب مهراو نت نیلا هلګزس هکیدتا هباشاپ نط
 هلا ثاکرب یضاق بولیزاب رابوت کم ًاباطخ هرارویزم ود ردکزس نامرف هدعب
 هکشنا دیص بودا لافغا یز هلا هعدخو هلبح رات دب لوا هدقدنلوا لاسرا ||

 هیاشاب نطصم ربخوب هکنوج رایدلیالنق لااف بویقلیوس یدامانود نسرولک ||

 یساغاو یریهکیرارب كم جاقر وبودا ررقم يک <ارفس هن رارزوا لاین یدشاربا

 نیبعت اعم ییرکولب هسکارج یمافا وللکو کو هلا یتارفن هج یییموم هرف | _

 دعب بودبا لاتسرا امد یر او بوشوف راز رض بوط رارب چاق رب و بودا | -
 قالوف رەنا هتوا تولوا هداماو رضاح هلمقحاولو و جد یو ۱ ِ

 لاسرا لصاخاو هیلیا لع هروک اکا هسردا روهظ رخ هل هکات /یدنوط

 لوا هرکض ندعلا درنو ےظع كنج هدندلوا لصاو هرلیغاب روکذم
 راد وفاصا هد هاب و زلا تار مدل وا /یداکه نا ود رصم بولب مک یاب داراڈکر س / فر

 تولک رذعلخندنفر طظ هاذمااعه اشداب ترم راددلب ۱ لاسرا ن راربخ هد" زب هب هاتساو ۱

 هدو روا ره هنسو را دل وا دنم هرم هلا امد رخ یهلج یداوا رهظم هانو و ۱

 بودا سولج دم نا بسابهط یلغوا تودآ تاق و لیلضترپ لیعجسا واتس ۱ |

 لا سوو و را مالعاو ضرع هنداعس ةناتسا ندنفرط ی طب 9 یربخ

 هدنرانوبامه مرح یرلتمضح لابقااب هاشدان ینوک یصچوا نوا تالاف هدنخرف 0

 یرارادکماوراوازبم هتامرهدنمادا یرلکلهدازهش اغامهاربا نالوا یئابهدوا صاخ
 ناسا و هبحو هلدس دیک یکلیکب راکد لتا مور ییلصتم یمظع ترا دص نيغ وا

 یدیمل وا ناسحا دعا هرزوا نداشت نوناق هاشاب یری مظعا ر زو بود

 تویمهدیا لمح هنمدقن هودنک كناغا میهاربا رو نم اشاب دجانان یا رزو

 تعزعهرصو روبع ندارد هلا راهغردق ینوک یحدب یمرکی كنناضمر یمهنس
 ه دن دل وا لخاد هقالو تواک هرصم ملقا هاب کس كالا وش ه رو مه دف یدتا

 هرزوا تئابخ یتقلخ رایدرافیح هی هعلق هلعظعل و رفوت بودا لابقتسا رصمنایعا

 كالمظعار زو ییعب بودا نایصع راهظا هرکصذدک دنا تموکحتدم زارب نیغلوا

 /نمضن داسف هلق هرصم از ورد یدل روه یبلچرپ همقیچ ندورجنا نکیا ملو مب
 هم و 0



 ندرصم تا TT ا كن هعحا نفت هام هداف و كنح یاد | راب دصاب

 1 ین رزو هلکهروتک یتیربخ یکیدلیا تافو كب هریخ بواکه تق هتف رفرب هلتعرسس

 | هجور نوجا رصم ةظفاع بولیشوق یرازابهش یرهکی زویشب هباشاب ینطصم
 نوای كنهرو نم ةعاقهدعب . یدنلوا لاسرا هلا هغردق هراب نوا لاععتسا

 هیات یس عالق برع هک هعاقر ومر لصتمە هعلق بودنامادقا و یس مالسا رکسع

 راب اقتداتسا رخا هلکمر و بارطضا بودا قییضت هدانز یییلس تازغ ردروک ذم

 راشتا احماح هرکص ندقدلق ولم هلا تورابو بوروا غل ندرارپ هصنرب هنیمز نیس
 | مالس لها نولیجا راکدک ندر هت هدقدنلوا نارب هاوه یراوراب جرب بولیرو |

 | رتسکاخ دوجو هچا هدشیوروب ماکنه و رلیدتبا شیوروب ندراکدک نالیچا لوا
 زوتط یهرکب زو زومط هرکص ندهمصاح یرادقم یا شب بولوا مدع هار هاش

 هادا تلود نم راصح فرصت نامز هلا ناما "هدزم ینوک یعشب كن رفص

 یارجیخد مردو و یوکناتسا "هریزجبیرق اک او رکی, رفظ غی قسم هلا راکماک
 ردشعنود حران هنصف ( هلارصنب نونءؤملا ح رغب ) یدلوا رهطم عرش لالظ

 اقا بایسا و تزاحا هسیازتسا كفك هتالو یننف یروتم لاعلم نالوا یکاح

 . بولیکج هناتسکنرف هلبتحاولو عباوت بوليرو تصخر ځد هکمروتک رادقرب
 | ندنساش یلوطانا اشاب داهرف ثلاث ریزو هدنمايا یڪف كنهرو رم "هریزج یدتک

 ندکدلروک مات هعان تابع یدلوا قالم واکه نو امش یودرا توتح هبودر

 دابر ینوک یحدب نوا كرفص هام هلباراقوو زعرادتنا دنلب رایرهش ترضحهرکص
 ۱۱ اانا سورمرم هدافتس لحاع طارد راقز
 ۰ رایدلوپ لوصو 4 هینیطنطشف كلملاراد ردا لزانم عطف و

 هک هیجوتو لیعاعما هاش توفو ناربما مان لانا و متاخ نایصع #۶

  XOوا لتف و شذ ایصع و اشا دجا ناخ اب صم تلابا 4

 ا ا نالوا فلا دش هدرصم تبالوةددموقرم ةن
 ماک دوخ قش مان لابا ریماو ماحرفد مان ماح نالوا نشاک هيرش ندنسهیمز

 ندرایمور یرصم تنطلس وریک ندم تورواو 2 هنیراراداوهو د ر ۱ :ینع تصرف

 | یقافووداحتا راهشا هدقافش تعسو قتافتا هدقافن باب وید ردجاتحم هنمه ینداجارخا
 | لاو زید هتفرط هبقرش یوروشوا مدا یلبخ هنراناب ندشابواو لزارا /بودا

 قمراو هن رارزوا یمودنک تاذلاب بول وا هاک | ندلاوحا وب اما یطصم تیالو
 سس



 روک ی اشاب هلبا راهّسلاق و نویلاقوهغردق كلرک وهر اب زوبچ وا بو وعیلا ا

 نعشد رابدلک بور دکح یرغوط هک واهرو نم ةعلق بویلبا ادخ یراب لوتاشک |

 نراویت كرابوط نالوا هدنفرط ابرد هدنراقدلوا رادربخ ندااوحا رارف خزود |

 بابرا یلاعت هلالضف اما  رایدجاص راشنا هنرزوا تن رایک مالساو رایدجا |

 دنزک ور رض هبهن سک قلق وچ بوک ندنسارا یرانکلپ یراقدنف بوط تالالض ||
 هتوا بودا زذک یراصح هددحاو نآ هلا راکزور هدعاسم رایدمردشرآ |

 راقاقو رالادنص هارد هدعب رایدشا رارق هدنامل مان رو زوکوا هدیاح

 هاشداب ریدقبج ههروک ذم هرز نانکرفظو ماقناودع مالنا گن یا
 هب هلکدا مان سوره هلا مازحاو ريق وتو ماشتحاو تمظع ید هاپس هراتس ||

 فقوت دنا هج دارورم ه هموقرههریزجو روبعنداب رد ماحرفرفط رک اسع بواک |
 هعج كرابم هدنلئاوا كناضمر هام یدا رایدرسوک ماف هربخآت بودا ماراو

Eداب یک مالسلاهلع ناعلس ترط حو ناورهندناح هرب زج هلا رلیتشک هاشداب  

 یراودنکو یدرونک لب ینی رلجاهتبالا هاب حانو تخت بولوا نار نامرف هلازو ||

 ia EL rah Ze AS e ءهربزج هلا لاح و". یدروتوا هلبا راقو بولوا ردنکسا دنس هدناعلس تخم لوا

iS EE al a AD ای 

 هرواشم زار هلا ارا مزر یامصاو یأر هدوتس یارزو هدفدلوا لخاد هبهروب نم |

 هنبرترضح ل و هيلع هللا یلص ( هانپ تلاسر ) ترضح تنم هرکص ندقدناوا || ۰
 تعانطا هداح الوا یراداپند نالوا نوصح ہدنحا روس بوالوا تیاعر ||

 هلک رارق هرزوا نابغط یاب ناروهقم ناروکذم رابدللا توعد هدایقناو |

 نکفا كنج بوط رازه هفارطا نوداشوق هورک اهورک ییهعلق راثا رفظ رکاسع ۲

 بورک هراسزم یراروانش روالد یرجکی بوروق نزب ضو سولاعش هج و

 لها دیحوت ٌدهزمزو لصاو هباعسات ندکعم یتدامش کو ید كناباک هلا قاتا

 توکأتوک ییهروزم علق بولیرو شنا هراپوطو یدلوا لصاوتم هق ویعتربغ |
 اج هکیدا ینوک یا نوا كرو رم هام نکا هدننسانا ترشاب هککود
 ترد وک ٠ یعاربو تاب هلا رصم رکتسع ندتفرط كب هریخ نالوا نصم

 ریدا وا لخاد هرزوا تیفاعو تعع و لصاو هسودر “هرب زح هغردق هراب
 فرا بواکود هليا بوک هعلق بوط یرادیارب راوتسا راصحلوا لصافاو

 ترشابم هکلروس قاط ندفارطا با اشا یرپ مظعاریزو ریبدت قعلوا هدهاشم |

 یراسرم» توقبح هر ندراصح هعو د چاق 3 کا نعد ۳۳ اراو یدنا وا



 و 8 واکس ی abs را 8
 a :ردقلاود تبالو یدباشلوا بای اک هللا یتمزالم بوروس زوب هباطتس»
 و ینیدلوا یسیدعتو مطهدابز ن:دح هبایاعر كب یلعیلغوا راوسمش نالوا

 ۱ بولیشوق یخ ولو یر را ادقمرب هیاشاپ داهرف روبنم هدقدنلوا ضرع
 | لاس رانوجما قلاماتنا ندراناخ لوا هدرانا هتسجخ رابلوا هایمان مجعدحرس

 بزع كب یمرکب و یروک كي قرف نانلوا نامرف یریرح هدمایاوب و یدنلوا
 دهان نوبلاق ندن وامه یاغ ود اش اب ینطصم یا رزو نفلوا تلودرد لصاو

 بوتل وا بصن رادرس 4 ی زو ید ندنعاوا هاب و هغرداق و هتىلاقو

 ۱ رایدلوا هاورو هحوت» هسودر بناح ندایرد یور هدزودنا ترسم زوري زوررب

 7 اراک نالوا توسنم هودنک یدا یادوف لوبیا اش ا , نط صم قالي هدتف ولوا

 کند ی جد مالغ دیشج هاشداب ا و اک تولکج بولیشوق اعم

 رادکسا ینوک ی درب یرکی ك.بجر 1 زکس یمرکی زوب زوغط هلا مالسا

  هدهنعاتوک یدباشغلوا نامرف كفك هب ورايا یر هک: نورو مازخ هاشم
 هدلح لوا ید یرکیسع لیا مورو ریدلوا قم هنناح نواه یودرا

 ۱۱ وا شک روشک ادا تاشا هناشاب سابا نالوا یسیکب رلکب بوشب ربا
 | | دو نالوا یکب سره هدقدلوا لام I U ارد رک ام
 ]| هنرزوا ي مان ندارتسا یو ورا عقاو هدنراوج بوک اشاب

 | راک نادیمن . مشد ا ۵ رکص نزوظع برحب هلا نهب ادب نیک رشم هور ک توراو

 حص بوک هریک جد روم علق ادعام ندنفیدلوا راوخو لوتقم هدرازو

 | اتا داهرف ثلاث ریزو هدنبیقع كيظع قوب یدریو رخ ندننیدناق هیمالسا كلام
 | قحاولو مباوت یکب ىلع یلغوا راوسمش رو نم بوراو ههبردقلاوذ دودح
 ب | یدیف كن اغوا و كنودذک هدنیح یودتا البتسا هلا ییاسناو دالواو هلا
 | اب نطصم ارزو هکمدلوا ۰ یداوا لصاو هام تلودرد یربخ یکدلروک

 73 . هیدعرد# هراب حاقرب یرید نشا ماند وم هزق هدنرق سودر هلا نو ام

 ۲ هدنسءهرزح سودر یدریدشا من ییبتم علف ما هک هر بتوکید ش

 ٠ هرکص ندهظع "هرواشم و رایدقارب رکنل هنک وا تالحت فورعم هلکع د ی ها

 نیبعن نوا یسهظفاحم زاغو یک نکس لمتم جاقرب و رهچرابو رهن وام
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 ندننمس مرس هلا هان ترصن تازغ روهج هاکتسد تفالسخ هاشداپ ترمضح
 داخلا راد نوک غا یهرگب كنابمش ام تودا هار مزع 928 دارغلب ۱

 كنهرونم علق هرزوا ینابنامج "ررقم ( دالبلا یف اہلثم قلخ ۸ ) هکدارفلپ ۱

lkص تونل وا همصاح نوک زوتوا لماکو بولیروت راسره هدنفارطا 
 كف بوط بر

 راسک اخ نعثد نالوا روصحت هدنجما هلا رامشیب كنج رانو لیل هلا كندخوربتو

 ا تالاع هاشداب ترضصح نویمهروتک تقاطو بات هراعش رفظ تازغ مو 1

 نیقساو تولاقنیتسا تولبر وناما هل اع لهاو ناح كنة لاها رایدت | نایتسا ۱5 1

 ماست هرزوا طرش وب یدل وارداص یرلناش للاع نامرف هدنس اب كنك دیو ۱ 1

 رسیم یخ رک الا تاللا هللانوعب ردداش نینها نصحرب هکدارغلب ةعلق رلیدت | هعلق

 نشد یر ره هکر ادهعلق ضعي نالوا هدنفارطا ادعام ندرو نم ةعلقو ىا

 هيمالسا ثالاع همی بورك هرات هضق ید رانا یدا ید دس دم راحت

 هکب یاب هجو ق ندندالوا اشاب یک نالوا یسلاو هردتعس قلا یدنلف

 ( تیک لاف نا دمآ جم ران ) ردشعد جرات یے هل و یر ندارعشو ردشمل ربو

 نالوا وتس هنش الو نگ هدک رابم هنسوهن و ا ثالم با چ ا وا جرات

 هب هننف هح هلککا نایفط دسفم مان ردنکسا نالوا یسلاو و اح هک دساف زو ۱

 هنداعسرد شود ی هک بودا تف یب ودنک یباوت بولوا یداب و ثعاب

 ندنرهدازهش هدنرتدوع ه هنطلسلاراد هرکص ند  دارغلب و راددردن وک

 هنس یدلوا لصاو بواک هدلو یربخ یراتافو دارم ناطلس هلا دم ناطلس

 ۰ یدلروب لوزا هلوبناتدا هدننوک جد نوا كنسهدعقلایذ هروب زم

 چ لتفو كب هربخ توفو سودر نصح مش ناطلس مزع 1

 4 كب ىلع یلغوا راوسمش
 هدرب بيرق هبهبناقع هس ورح تلاع سودر ةعلق نالوا ىرقمواوأم كنءهناط رفا
 للاخ ندمردشرا دنزکو ررض همالسا لها اعاد یسیلاها بولوا عقاو هدایرد
 نراك حاجحو راح ندیک هرصم ندهروب نم كالام ادعام ندوو یدبا رالکد

 نالوا هدنجما بودیا كاله هلا بوط بر بویمرو لوب بویاکبهدنزو ابرد
 دن العاربرس یاب یراکدشا ریز هتسبو ریسا نیراودنک بودیا بصغ نراپابآ
 نوامهیاب ود هدانشلصف نیغلوا ندنلودوند تا٥4 ىر هدق دنل وا ضرع
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 ۱ یناذا 4 3 نوک یتیدنل والت كلا زغهکر دروطسم هدهب رص هے راوت ۵ و

 هاو الب عم اب هلادنلب یدص صح“ ر هد کو ا رهزا عاج هدرصم

 ۱ 1 لر هدنات لع یلودی لک كنيلازغ هدا تعاسوو نوک و هک تاوا
 || بعت بودیشا م 1اع قاخو ید د ی ار وک هنداک رد ناخ نایلس 1

 ۱ رلقالوا ندماش 9 ندو ۲ جاقر و راددوق 2رات تویلناشت ینوکل واو رابدل و

 : یدلوا نیعتمینیدلوآ تعاسلواو نوک لوا هل نع رایدروتکر بخ هکریخ س
 ۱۱ او رقم رد تولوا راتمو و ندنسدعقو كنلارغ كى هربخ

 ودننک ینیروما ۳ لا ا ا اا تام وروما دازا نسا
 هن دالواو هن واخ یتراظن بودا لح” هد هک اح نس هیقق و توزاب هد ایحو لاح

 ۱۳۳ ا ا ج نفرطلا ةاصا یوناغ ارز یدلیا طورشم
 هیدنک * رکص ندشتوف مصان كلم بولوا ینوتاخ كايت ناطلس نا دم رصان

 ا کا ناوسن یا ا دم ي ناس تومزاپ

 لورا نیفلوا یزق یابو تلود ندذرط یدجو هلبدءیب هلا تردقو توقو هلیج
 ۱۱ ۲ اول اا نلرو طربث هددالوا یدالواو کا یفافوا هلج ندلجا

 لاح نایلس ناطلس نابج ناطلس هرکص ند ەر یملا تبکح یدروک
 | لاقستا هنرخا كب ۳ روا تیبا قرص ةف ودر ی رلتریضخت
 ۰ ردعاوعو صاوخ هاکرذک الاح هکرایدلیا نفد هنسهب رت هل وزلا باب بودنا

 4 ۶ تفت قمی دا فلت هاش نفر
 نصح بودی دارم هلتدن صولخ یداهحو ازغ هشيم دادو لدعاب هاشداب

 كناشن ترفغم ناخد ناطلس یراوکرزب دجو قلاندنلا داهندب اا

 اودا ید یمرکب زو زوقط نوح ا كمروتک هنرب ییمافتا دارغلب

 هدراکب ول هفلح بوفیچ هلارکسع لاثم ابرد ندل وبناتسا دي هدناوک یصنرب نوا

 ۰ عطق لرم لربم هدنعب ریدرو لوز هش رلقاطذ نودرک غاتوا نالیروش

 نادروکب ادا هدقدلراو بيرق ههموترم علق هردا لزانم یطو لحارم

 ی وص هوص هرکص ندتدنل وا مت بولا ید نب راهعاق هجن رو بولا یتسهعلق

 ۱ اع دیلکنکیشفل وا نیمضت كمک هش رزوا سورکنا بویلغاب یر وک هشرزوا
 ع هلثلواررقم یکودیا ندناممم مها یصقف دابن نیکتس دارغلپ علق نالوا سورکنا



۷ 
 نمای وهاب هنه راب ابارس بوروس قاربط هنیزوک و هنیزوب بوریک هتتروص قشا

 راک رابع دکن وح یدک ب ولیکح یرعوط هنف رط هر لر هد ماعا هللاا وه ۱

 تسح یحاوایرامولعم یناءو تایح كنیلازغ مور تازغ بواوا فرطر رازو | "
 رخ ندیلازغ ےک ره دکیدردیتا ادن رب دانم اشاب داهرف رادرم» بویلشاب هبوج ۱ 1

 دسناراو یرادامم هنره هسا راررب و رخ هدا هدنف دو خاب هر و ناشن بولا | "

 هزس نن بواکی سلع یدیتس كنيلازغ هدلحم لوا هديا نالعا ود رداور
 لدار كسردا دارم هن ره یدید زمردنا ناسحا هت مدرر و لو یرو نم

 هتشلرب یلاعفد "یلازعبودا سسح یفارطا ىلع یدنس رابدد ردلصاحهدننما د 1

 رتف ر دوخ و بونا داعما رنو یدسوک ود ردو هتشا بولو هدننشااف 1

 نسرزتسوک هنسک ینجا ربو نسردیا لافغا بوق هن قجا نوت یز ردمدا |
 كيمرو ناما كتوطزس نامه ردشمرک هلکش و بودا هلرح هلو هدنرکدد ||

 ےن هسا لکد لوا رک كیا لاها رواب كعروک لوا كلا 3 ۱ ۲ ٩
 ودنک ن یراب بوراو هنرزوا بودرکسو یدلپا دابرف ود نوسلوا طرش ےشاب
 ر هننلود یب هک رو نم ود مهرووک هرا درس بوسک نشاب 7 ۸

 تسج یدو هنګا هروط ر و یدروشود هنمز لاثم بوط یتشاب بوروا
 مدا رفت چاق ر هنروضح كناشاب داهرف بواو جد یباوماو یتا لرداوج

eكراج مرولب هصاروک یا ناش داهرف ریا شر  
 صرخت یک یکیدروک هدک درب و یالراو یئاب توکلسی هر وط هاد ندهبروط ۱

 هدنسه اهم يتمدخ هب لع یدبس و یدد ردسودنک نوعلم ناخ یاه بودا

 جاق رب مدقمو یدلروک شوخ یرطاخ بونلوا ناسحاو تیانع قاصس رخاف رب
 تعلخو ربشعث عصر هدکدلیالاسرا هتاودرد یتسهلک كروب زم ناحل ا راشواچ

 یدلروب نیبعت ه هظفاح یفارطا لوا هدرانا هنسعح رام لوا بولیردنوک هرخاف 3

 بولوا عقاو هدنرفص یمهنس یدب یعرکی زو زوفط كترصه مرات لیلج ع وو ۱
 لاف هنراتداعس و تخ توق نیکعا روهمظو رودص هدنرش رش سولج ءادتا
 یاشا یدریک هدایقنا *هلسلس لوالا اک نابرع لیابف یهدماش فارطاو یدلتوط

 تلایا تولوا مالسلاراد ماش لخاد هرکص ندنو ماش یلاع و رادشعاع

 لیععا نالوا مچ هاشو یدلروم هیجوت هباشاب سابا ییسیکب راکت یوطاا هرو زم

 رکاسعنالوا هدنناب اشابداهرف هبلایموم هلغغل وا عاقسا ینیدلوا یتیعج كنیم درا
 ۰ یدنلوا ما كا تماقا بوراو هب هبریصیق هلا اشک ےلاقا



 تا

 ۱ ید هلج تی ناناو هلم اب هلعن رطو راادرش ود هنا نڪڪ یدنک وا

 ۱ نماد ك کسو هبطح ق.علات ضراعم 4 ودنکک بودا لاله

 دیههعز نوردنوک رامدا ند :ةرط نو. ما طرص یسیحاو لرمش بورد ود

 رادرس. یدشرا راهم لصف بوک E تفو هگن و < یدسک یماش ملقا

 ا2 اناا ي رق ناع یایرد دشنام اشا داهزف
 ۰ ج لو رضاح هکنو بوزاب ربوتکم ریما باطخ هب لازغ دربناج هدقدلوا
 | قح هرادغ ا رنا قح فاصنا ی ناخ هر نسهروک رولوا هجن كارا

 ۰ || یدردنوک ررخ ود ردبا تازا هلا یتبکت لانمو یلود لاوز یترضح یلاعت
 || ه بو شود هارطضاو تربح هداز ځد هحدا هعلاطم ییوتکم نلک ی ازغ

 | راداوسه هب ودنک راکرخا یدلمب یتکجهدیا كرادت بیئرت هن و هلیح ندزو
 .وشراق هرا a ةا راذرس ندا موه هش رارزوا هل راثع زع كن هازخ نالوا

 ماق هه راخ و هلئاقم هدماعم مان هبطص» هدماش ج راح بور و رارف هغمروط

 || بویلغاب رادو رک ترصن یالا ید یآر بحاص یاشاب «دیناح و رایدسوک
 | هنکوا ییریزاغ زادنا كنفت یرهکیو بولوا مدق بحاص هدنبید اع یمودنک
 1 | بترا دعب ورابدروط هدنل و-صو هدنعاص ارا فص مور یارمآ بورد راو دس

 ۲ لاو ندقداص ص بونلوا عورش هلاتفو برح و لادس-و كنج فوفصلا

 زا غب هناق شا تو دا قرص نیررودعم نفرط و راادشریک" هدراررب لد هنامز

 9 موجههنرزوا هیغاب موق یکرریک هشنا ران مور رکسعتبقاع ریدشروا رتو
 زا دتا عادرپ هلا رازو راکرا یتیرهنیکرپ ةو كرابغاط تریسد لوا بودبا

 5 1 یعاب یتا رایدتعاط بودا رامورات نراب الا هددحاو نا تویهردجا زوکو

 ۳ شب رو هدنک ار بویهدآ رارفیر ندنراصتاورناوغا هکیدروک

 0 ۱ یرادهش رخ مان ىلع یدیس یوداسپ ندکحوک ید یرو را دقاصس را قحا

 ۱ | هف و نکرروط كن هکیدتا بودبا قازاردنایز هداب ز یلع یدیس  یدلاق

 یدلیا هظیلع موتشرفاوود دتا هک اله ۀطروهرب قو یکودنک, مه یز مهالدنانیق

 رارق ید لمس رب رک | هکیدلب بواوا رار ندنناج رادرک دب ؛یلازغ دربذاح

 رم دن و 7 یدعم قح.ا وا یدل وا کن رد ر رعم قلوا راتفرک هدنلا نشد هسردبا

 4 رعت و تروص لیدس تورک هالکش لادا ناب رع تورافح یعاوتا هک ردو

 یردنلنرب بونیوص لاطاینوبد مهدیک بولیکچ بولا ےشاب هباح ر مدیا هماح
 عج .



 7 ی هکاشاب هحەرد یا مالا رها ب اما ( روتر یری بو

 صج و س ضلبار ا ندن رس برم ناخ میل ناک

 هنسدک ههکر بو رلیدلبا مادفاو یس یک هنسهظفاحم بلح تبالو هلا یرز |
EEبودا نییعت شواح ردن شد نوا هنفرط هاکگتسد تداعس هاکرد نیدلوا  

 لایعتسا هکعشربا باوج و لاسرا هموت بتاکم نوا مالعا یاوسجا و |"

 كيلازغ یوراو رامدا لیا رضرع د ندفرط كهربخ یکاح معمو ریدلیا |

 مالعاو ضرع ندنیناح هرزوا یغوقو هنزاترضح مانا هاشداب یاو ۹

 یاو نامرف كس رته نامز نا ناهح ناطلس رخ تل نامه هملوا |. "

 ییاشاب داهرف روض نشوررزو هکیدلو روهظ و رودصهرزوا لا ونمو ىراناعذالا

 تد ك ىلع یلبعوا زا وسهمش یسکب راک نامرث و نیوطانا بودا بص رادرس

 هل | قلخ كولب یرادقم تیافکو یدلروی هنت قمراو هنرارزوا ًاعو تنواعم ۱
 هلغل وا او تب ناف نازو اتم لف هحرک یدٌل وا نییعت یرهکی كي تنو 1

SE SOPE ۰ زیستن GE دی eS 

 کا

iما دق | ت صم مایا هابساصتفا ترورض نکل یدیا ررعم ترسع دکعا  

 هرصاح یتسهعلق بلح مابا چاق ر ماحرفدب لارغ درباح درا و یدئلوا
 رخ ندنمح و یرغوط هبلح ځد كناشاب داهرف تویلوا رداق هب هنس رب بودا

 یدلف تع زع هماش هللا یلعو تلحر ندیلح تبثاع نیکعشربا اتش تقو بولا
 تمادنوتربحظع هیودنکب ولیغاط یغوج؛لرکل نانلویدوجوم هدنابهدلوب و
 یبیرندنباب ابحا ییغیدل وا لصا و هبلح كناشاب داهرف هدک دلکهماش بولوآ یلوتسم

 باخ هره مامت و یدشاش یک بلک شاروا هنشاب كاهد ۰ یدزدلپ بوزاب

 ۱ اماق یدل وا ناشي ۵. کی دا ج رك ىدا هشد دنا و راکفا یوتنک تولز و ۱

 توروک نک را دن هار ود مرودوقوا د ولوم نشا هرصبل اب ارخ لود هراح ه

 نیراراسو ندنسهناط یرچکب یغبدوقیلا هدماش ناخ ےلس موحرم هلا نام لوا
 هل هل ون ده رامدا ودنکو یدکح راطاع" بودا ا راماعط و بودا توعد.

 ندروغار نکیا لوغشم هکع ماعط راو تولوا ایم هل رح تالا هلج هکی دا

 توکآ شا دت یهدنکوا نک رک هرز وا ر رد رله و ج

 یتسهلک كشر رهو رایدروشوا راغي هلفنلا ىلع نام یک یراقدن وص لا



 اوا هدداسف ا
در مدنامه بولب

 1# ۳ شوخ 0 7 

 ۱ هکیاح ملقا انس نسشعود هود ود یادوم هل وهم و هکنوح توردنوک

 ۱ ه دعل كسردنا ادب توق هدک راک و تلسرزوتک هو ةه ردرع دک تالاع

 | ردررقم هلقلناسا هسیاراو كاکشم ردقن ره و رسم انشا دارج هزه

 . ثاکب هربخ رورغم درناح  یدلیا عفرو عفد یهلاغ ندنرزوا هالقاع ود
وط ریما ندنسا ما هک ارج مدلوا بولوا ر ورس: ےظع N راکت و

 : ۱ قاق

 || بوزسوک وید بوتکم ناک ندکب هریخ هتشا بودبا بلط ید یدیس یلغوا
 | ندزوب و اکس كرب ےظعلاهتلاو یدبا مدا یحاص تسارفو لةع تیاف روم

 ۱ | ردتهروحواندراب ین ا ءادللا لوبق تحصل هک دردن وک بوتکم

 ۱ ۱ ر ادع یدیم تكد قش لوا ٠ ىيا هلنلقم نيم ود
 . رولوا هعا لاحر تم روک لوا هرزوا تسارحو ظفح یماش نس نامش بوسر و

 . ]| هعنمود هلا هظحالم هجثوخر ینیراک نس نام شوخ مرطاخ ےب یدیس بوید

 || رادقم رپ ندهسکارجو ناکرتو برع ربا ناخ لوا تبثاع/یدلوا دیف هجفدشلاج
  شالق زادنا كنفت زو زکسو شاب وا كيبشب نوا هدناب ًاسایق بودیا اد رکسع

 |[ ناما هران دی تفلاع Cw ںودیعا۔ ط هلزا را لالا تاب نالوا ةه ا اب بولوا عج

 9 1 هترزوا كماشم تنح ماش هکادوک/ یدکو د راناق هڪ هع ےن د هر قحا

 8 ۱ یدلرد ال ایت اب هڪ نامش نالوا هثناب بولا ( ظن ( '"یدکوح ۳1 تلظ

 Ny یدنشا یراق ڪک رش یدل و وو * راک رج یدردلاق شاب ینا ہد ص

 ۳ بوک زدنوک ههآ ٭ رخ هجن یناع یایرد بوصاب یدتیج هزو * راكان

 . راسب ناج یکتیا یرب ره لصاح ٌهمطرب بولبق * نیسوراب جرب كرهش هلوعوع
 ینایفط راناو راک شا ییلایصع ود ردتصرف ماکنهو ترف ماا لصاحاو"( ژن )

 ۱ نیا توعح ندماس كالا راد هلا هداس و راوس هدابز ندکب نوا بودا راهظا

 ]| ندرعلئابق هدفانکآو فارطا بودنا حورع ههنف ناماو جورخ حوجأب موق

 || بلح یتتیزءنانعو بوردنوک راربخ نوچ ا مالعا یتتنایخ هرانلوا لباق هیاوغا
 تراغ ییارفو تارصف نالوا هدیربلاوح و اج و صج نورد ود هن رزوا

 ناما ( تب ( بورک نداد یرلناب وق وشراق بولوا لوغشسم 4اراسح و

 زا عج هنشاب لرو نم رورغم ( ژن ) یدربق نامش هلا نار خم # یدمر ونامزو
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  Nنو یی و ۱۳
۱ EO, 

E 

 هدازهشو دو ناطلس هدا زهشو رد وفدم هدن سس هنر نا در ناطلس هدا

 هدن راکدتا تاو ادارا بويل وابا رم ندن رغ راهد ازبش جواوب ہتلادبع ناطاس

 1 ِ نفد هدنرف ناخ مجلس ناطاس یرارا وک رز دج
 % ى از رواج 8 ا

 ناخ ےلس ناطلس موحم ےلاقالا ظفاح مجلاو برع كلام حاف مدقا ید و |
 هشانح ناخ نام ناطلس تنطاس تبون 0 تلحر هاش راد یرتضح | "

 ندرصم یارما هدقدنلف ینازرا فیرمشت ینافاخ "هرخاف تعلخو یناصس ھوم ||

 هانج نشاک ندناهج نه. كا ملس ناطلس یدلروب تیانع کا هلا E تایحدیق مالسلاراد ماش تلابا هدکدرک هربت هضبق برع رابد هکازغ دوناج |
 هنغامد كلطاب لوا هحدساف عز قحجاوا لصاو هب ودنک یربخ یلاتتاو لاګرا

 ی دیار رةم ه دنسلضا تلبط هک ی ح تاج بودا حورعو دوعص حورخ یاداوش 4

 هدناشع لا ید رب هکیدلوا هرزوا داتقتعا و داند لوا بولوا ناباتو رهاظ ا

 قوا سیم هناعلس ناطلس یلغوا ردشلیا ناخ میلس ناطلس هک تمهو تعزعوا |"

 هلا یرانمد نالوا هدنفارطا ردمدا هزاترب ردلاقحا 4 قعوط نیرب كناو ردلاح

 نر رععلاینام هنبابحا ضعب وید نمراو هبهنس رب یلود رول هیچ هاب یا
 مور رکاسع اړ ز رددیعب یلیخ كمرو هعتن هلاح لاوحاو خجدرانا یدلیا راعشا

 “لاو هدصوصخو ردلکشم هدایز تمواتم هلا رانو ردهشاط قوب یدعو دحر

 باوج هلهجوت اکسس هکروک ات هلا تعجارم هنروضح كن هربخ نالواصم

 کب هربخ هلا دصاق لاخایق بولوا لماع هلا یرازوس یرارح رلیدبد رردنوک
 راز دمعت نارفک هر ك هربخ نامه هدکدلیا مالعا ییدسءاف ضرع هنفرط

 نکیا هدکفرصت ماقم هتسجخرب یک ماش میلقا هک لبا كرت یرکف ماخو راهنزو
 نسهشود هنسهرطاخ ماجا تیکن ماخ ا هل و تویاتب ین ردق كتمعل و

 یک كنو و رداص تکر ج ندنس هنوک و العفو الود بوک نداوعدو را

 ود نوسلوا كرش همتی دل وا ن لیصخ لوا ندهلج هسرولوا رهاظ تنایخ

 هناتسود كکبهربخ لهاح لوا یدلیا تحصن و دن دعب توزاب همان باوج

 هکیدردنوک ربخ هنس#ل وب رارکت بویلوا لماع هلتشصتو و بویلوا لئاق هناوج

 ندوهلج بویقاب هوخا قوفح نسزدبا تف ۳ بويا تذواعم 6 هدیأب و ر کا

 لووبقان لوا ود نسهلپ هلوش ردررقم قهراو بوکج رکسع هکی رزوا كنس لوا |

TA 



 ۳ یو e هدننطاس تا اوت ردشلوا عفاو ۱
 تنطلس لن دوع هدینافم "هلیلح "هلالس رایدلوا ثعاب هنلالتخا ترتف كلام

 تاذ كرلنو یساو-مف ( هلءاک ةرمشع كلت ) هک ردرشام رادرهش هلبا یرامتعا

 الاو وکېرک هايس ولزوب یالوطو رودم یراهیلح ردرهاظ هليا یراوکرزپ
 . || ولتبیه نالسراو ولنرغب یصب ولزوس هنادرم درمو ولنرو ناغوط ولزوک
 دوم ولشیورو هتسها هلا راقوو ولشید ریس ی د 1 اتکی رد و ولتماق الاب ورس

 ۱ .كنارعشو ا الضفو لداعو لقاع قع ینافرعو تفارظ و یناش تکازنقفومو
 هدازهش و ناخ میلس ناطاس یراهدازهش یدبا راق و اب راب رهشرب ليام ۾ هّتسرت

 ّ هدازهش و دزیاب ناطلس هدازهش و دم ناطلس هدازهشو ینطصم ناطاس

 .دوخ ناطلس هدازهش و دارم ناطلس هدازهش و رکناهج ناطلس

 ۰ | سولج نیح هکردندنردالوا زك | یطصم ناطعلس اما هلادبع ناطلس هدازهشو
 | بولوا رورغم هنهحوت كهابس بولو رایدنا هدنشاب یکیا رکی هدنرانوامش

 ا ادع فاصنا ناوخا دنلنرس هلو رم مرکو ناشیذ و لد هداس هدنناذ دح

 تبقاع نیلوا ناکدازهش دوس هلتفرعم و مولع بسک و نایلاع حود#

 . هدازهش امف ردتجهالوا ریرح هدنلحم یلیصفت یقیدنلوا لتق هللا ادعا زکم

 | نویع ةرف و نارصاک ر دام نیس رورسو ناونع بحاص ردب هدیدرون ناخ د

 یرلمارمو داررهو لومآم یراهلوا دهع یلو هدننابح لاح هلغلوا نانیع
 ةتشررس عطاقو لع نسح عنام لجا نزهر یدیالوصوم هدیرابرهش روضح زع
 | هلوناتسا یشن ترفغم شعذ نودا تافو هدنغاهس اسینغم بولوا لما لوط

 ]| هدنرف یرلهرونم دقرمو , ردوا نفد هدنن رق یراهط وا یر ؛ بولیروتک

 || هک وش بولی ریدپب اته یب دبعمو اب زا عماجرپ ول هفب رش یکیاو هرانم یکی
 . یدقلق ماحا تیاغ هلا هچفا لو یللا زوب هدقدنلوا باسح یتاحارخا مامتالادعب
 قلوا مصحم هودنک تئارو هدنفلغاص یساباب ناخ د زاب ناطلس هدازهشو

ناح ناخ ےلس ناطلس یردار لوی بوشود هنسادوس
 هنتسوا یدشالوا ید وا هند

 هب یلاوحا تبقاع یدشالود یکراکرپ هنتي هلازا ینیدوجو زکر ه بوکچ رکشل
 | اعاد ریکناهج ناطلس هدازمنو ردتجهنلوا ناب هدنغاشا یتجالوا رحم

  بورونک هلوبناتسا یتیم بودا تافوهدبلح رهش یدیاریک ملام هاشداپ باکر مش

 Ek ¢ 
aa 
A 



 یر

 ادا  تس ترک دنر 9 ءاشداب هلا 0۳
 اح تنظلس :نابنعا و .تاود ناکزا نالوا رظاب هلاوحا و ورا

 م رطش ناتلیوس هدهاوفا هکیدل وا لصاح لع هر ودنک كحمدیا هدهاشم یهیضق

 رارف بول وا مزبنم هدناردلاچ لوذحم لیعسا هاش تح شعآ كچرک یم هک ||
 همان  رلشهردنوک یوزاب همان هدرا كهارک هاش نارماک هاشداب كحصدبا ||

 قمروآ هلو ه روا هلیس هرا را/بودیا فذک یییاه رارساوب هدنرانوبا 0

 رشکا مالعا ود قدشلقح ییه.س نالبروا نکر ان وا ج رطش اشاس ود /دکرک

 یراهعٍا رفس هن رزوا ناتسبرع هکنامز لوا / هللا و یوا ربا ییع ةدمعلا ) 0

 ها وف نالیراو نوا ر و هدنرکدسا افسانا بول ۲

 هاشدای رب (لوایاوتف ) رولیرو ک بسان. یسلوا رګ هدلحت و هکر دی روص ۱

 نانل وام هج وتم نوجا نیتمعرش یاها و نیب«نید یالعاو تنواعم هب هدحالم ههزرش |
 نرللانمو لامو لاتق هرلنا عرمشلا بن هسایق توادع راهظا هنعنم نیدحوم

 ( دلم وهف ادعم ناما نم ) هدناوج هدقدنلوا لاؤس ود یمروا وا لالح مانتخا

 رله هل یرلههعا تنواعم هردم هجر دقت یتیدلوا نمّوم نعل رایدروس ود

 هدنروص وب ( رکید یاؤتف ) رارولو مان اقا هلاتق عرش بولوا هدنمکح ||
 توردزاق ییسهک تداهش هش کم (يظعت ود ضالسا لها هشاط رب

 ینکیدرک هننیجو هنلا كاببغا نالوا ندتلم کیا شع و اراصن و دو الاح

 هلکلک ابا بوراو هفمنک هللابا دابع هلکنا رهسر واضر نکیا ررونط بولس

 ود رارروب هل هنح هناطلوا رهسالجرخ هجقدلوا مزال بوروتک «دلاح لوا
 نا ود رواوا بجاو یرالنق هسیا رازاوا عونم هلا عنم هدناوج شاروص ||
 یتفیدلوا رادنند و عرشتم هرم هن كروفغم موحرم ضرغ ندلیصفتو شفلواا

KT۱  
 4 نامز ناخ نایلس ناطلس سولج #

 لوا نابج كالم كلام ناروتو ناربا ورسخ نامز نايس نارود رواد نادزب لظ
 هکدنس ساز ندنرجه مرات یرلذداعساب تدالو كن راتمضح رادتقا دنلب رابرهش

 قلا یمرکپ یرلفمش نس بوصاپ مدق هرصانع ملام ردشاوا لخاد هزوب زوقط
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 نسیمزفب یتیرفظم باداو نیطالس تیاعر شغنوب كيدا لهتوط یمرولوا تام |

 _ كشاط دوعم لوا بونیا ندننا نوجا ىبلط لام لاا خد اغا ناثع رایدلیا

 ناطلس روفغم و مو حرم هکر دروک ذم هدماوع ناسلو روطسم هدح راوت صعب

 | هلتحایس قب رط پوریک هنکش شوپ ابع شیوردرپ نکیا یک اح نوزپ رط ناخ لس
  هدنو وا نکلو ردشمان وا من رطتش هلا لیلضت رپ لیعسا هاش بوراو هزب ربت رهش
 لعفنم یرتوا ندنکیدنا تام بویر و لاح هدهبات ةهسفد تولیکی رطاخ یارب

 رلنالوا هاش چه شا یاقنوف هرب بوروا برض هنسهنیس هلیسهق را لا بولوا

 دازمش شا ناسحاو ششخم نوتلا هکس كب هبهدازېش نوک یمهترا شید

 ا یثاط قابا نامز یکیدن هنا هدنسوبق ییارس كهاش یروبم غلبم حد

 8 شک بوفیچ یرغوط هنوز رطو شنا عضو هدهایس بشر اعم هلبا فرظ
 ا شل وا بلط بولک مدا نوجما راضحا رارکت ندنفرط لیعمسا هاش هکدنچ
 صحت فوقو هنلاوحا تالیعت-ا هاش ندمور راد یتح شمالوا رهاظ یناشنو
 ۱۳۲۱ ۱ اناا هاشبحاصم هلا راکزور یاضتتم نوجا كنا
 كنهدازمش هدعب شا ناجن هدنورد ییهتفنرس وو شل قیفح یمادخر
 اک | مدقم یب نوجن اب جد هاش شمریدلب ههاش ییرتمر هاش هدنتییغ
 هدا تآرج هکن هلل وس یدل وا عنام هدازېش تداهم هم دیا اتع ود دعا

 رونروک قووص زار و رود ندلفع هجرک | ردروهشم لقن و شلیوس ود

 هاجر دنکسا هاشداپ موحرم هکر اردا تابا هلیوب بونلوا لج هقدص تالاقم و
 دنفیدلت تسکش بودبا ك هدنسارعص ناردلج هلا هارک هاش هللا لع الکو تم
 دقدلوا رېش لخاد رلیدروب هجوت یرغوط هزیربت هلا لابقاو تداعس هدعب

 | نسهعبرا بناوج بورو هارس راود نیرهقرا لرابم بوراو هنک وا یاس

 دنرلارا و بوقاب هن رازوب كنلود ناکرا نالوا هدننویامه باکر بوری ندزوک
 | بودا باطخ وید اغا ناغع هليا یراناسل كرابم هباغا نامتع زم لاب یشاب نابکس

 ا كشاط يبدد هلا كهاش هدنکبشا وبق وش هکریدروب هليو تاذلا
 ۲ ۱ 52م قول لوا ردلالح لام هکر دعشم وق هلم رش تسد ودنک نونلا هنسخ هکس
 صا ود هللا ضبق بولا یتوتلا بور دلاق ندنرب یشاط بونا ندکنآ مدنا ناسحا

 رندباعافسا یعشح نودیرف هاشداب رانالوا هدنفارطا هد هلو هاشداپ رایدایا

  فطع هننس كناغا ناغع نرارظن ندباحره ود ردبراو یبصا كمالکو ابعع
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 هلاحو بولوا هدنسابق یدننا قلعت یاسف ضرغ ندنراهقسا نهر یا
 هک ن امذا تبحاص نا اما رای دلن وس رازوس ولرد دهد ردق و نماضر ادح دوا ۱۱

 تارب نیت و اکر تو شنا ناسحا هفیظو هچقا كد هیموب هزب کہ احلام هاشداب |
 ندمدال واریاس مبو شلنا نیبعت راهاظ و ید هزم ا وخ رخ هه ںوردنوک ت رص 1

 راشاق بلاط هراروضح زع تولا رخ ندنکو دا راو ےلق طبر هارک تداعس |

 یتفایل هغلوا قم هردب ردص هرکصندق دلوب امنووشن هلیسهناکو لم تدبرت نسح یتعی || |

 .ردراو لاح كنه هل هدنو یدعا شمهروکبساذم ندتبج لوا یتبسک ا

 هزکلام ی لاعفا و لاوفا هلس اماف ردرادد هل راد یراراب رکش راتفک ۱۱۱
 هکشخ نات سس ر قسرول وا تغار هنف رط قاش قشو بهاذ دزف رل و بو وا

 هزموتسوا هلا رکی روش كنفتو بوطو رطسع لاثم ارد زرول وا شلاص شنا

 هلهایس كاخ زغارو عاب هجریدقت زمکیدتا رارف زرولو یزمازس یازج هدک لک ||
 نسح ود زنا یما یلناهشپ لوص رولوا دابر زعسومانو ضرعو قاوا ناسکی |

 هنلاسرا یارک تداعس ربع وا و تودا ثعاطا هب یهاشداب سما هلساضر ۱ ۱

 نیا ةرق یلیصا دنزرف مالا سفن ۷ یدلبق هفت ہنسا مما نیکو دتا تمه
 تنطلس بانجو یدردنوک هنتمدخ ابلع ٌهمتع یناطلس یارک تداعس نالوا لیچ

 ی جن هدهرمام یارس بولی ما هجو هتان ر نسج كن هداز ناخ ید

 ند بابحا ییرد و مات و تفد ساع وشل هرز وا ياع نیا بولا هغ رش

 د اطلس نامو ودنک. ماند ناری لوا هللا ناحصس یدلب ندالود و

 هفیظ و لوا هک ی نعد یدل وا رب لب وج هام یرتاصا رانا هک رایدلبا رددت رب

 هدنکیدعا دارم تعاطا بولوا قم ینیدوبع كنناخ عرق هلی. هطساو هنیعم
 داع د رګ هسح و یدلو روعظ و رودص دیعرش تصخر قلعتم هک ند

 الالقتسا ار ز یدزلوا تصخر هکلک ندنتح هلهجور یدلوا لج هتفااخمو

 ۱ ( ظذ ) یدبا رونو هراچ ندزوب 4 هنسهلازا كهاشداب ر یحاص هرطخ و هکس

 ۷ هاس راص هنت سوا كنا تلود یادش ٭ هدنشلا هنن روک تیاده رو هک یک

 . هارپ هنمز یور یزوت غایا رولوا * هشبریا هتداعس حرب بکو ک هلکنا |
 حس

 شه



 رفو بولاهدنوکرب لو تالنوکیتلا شب راهسلیاراغلیا رک | هکردندنراکشو دغو |

 دالواو هسرکح زغاصس تو ید ندنم هن زخ بول وا هدزع رفد یان 0

 ۳ ِ هب ولناشم ز رکم بودبا دان رلاز ریمو رالقع ین ضفب یدلو روهظ یکودا 1
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 o نادبم هس نا الاو اف داسا ردا لاتسرا هم دخ عوامه تاکرآ

 س یراب ۳ ود رولا كراو هر لوا ندزع لوق خاص مز رک

 | راشغيا ريش یناہج رایرېش هلی سه دژه مصم هکی عب ردراشمروب فیصوت
 ۱ | .رتشروپ تیلأتاسرر موج هدازاشاب لاکهدناب 4 رفجقباقد نالوا دون

E وڳ تیاکح x 

 ناخ ماقم نیرب داخو ناي شا تنج موحرم هکردررح هد راون دوب
 لا م بودا توعد هن رازوضح ياشا یربب هلفغلالع دصک : یراتر طح

 ود ردشابا رو ید اشا یربب هدنراف درون لاّوس ود یک و قحوهق روف كب

 نيغلوا یراهنشا هلبسهدایز كنيلیدرا لیعاعما هاش نامز لوا ارز شمربو باوج

 1 تفت د زک ره یر زو مالک راغل ود هاشداب نکل بودا مد عن :٠ ندادعا راس یا

 دراتفرابص رانا زفوخ مز ن شا ےہف شاکی بولوا بهاذ هنفالخ بويا

 || رازلوا جاتح هضعو لعن یرانا هک اص وصخ ررونربد هلقب رط لوا یخد راهسلیا
i3 || یرلادغ زلوب نییعت یرلفقوت هرلینشک یک زعرکشل مزب هدفدارغوا هراوص  

 یدیاراشهروب ود ردم لد هنیراتوف ا یراکذعا باکترا تالہح ردلیلف یش

 اش یرصت ان و ردشخارب هلفلغ هقاغا مت و وش سوک ؛هلولو یدعا

 5 یامناخ نارازه هدکنها یصق كنهرهاق سصمو هدنسا رم ناربدلاح

 : مزیت زر از عی هسیا زدا لانتما هعرما جد ییاخ عرف ردعتمقاب

 نهرلا قب رطب یتناونع بحاص دنزرف مات یارک تداعس ندنداحا

 راشفرب اوج اغوغوو كنج لها مور ناريلد هبو شاو اصه ةصرعو
 | نالوا هدنسدخ ید هچقا زو جواو هناشیذ ناخ هفبظو هچفا كی یعرکپ هدعب

 . یدلردنوک تابا تداعس تار هلا فیرش سما تولوا نییعت هناباغاو ناب رقم

 ا نیم دلو لصاو هات ناتج روشن دکنامز لوش

 ها لاج نمح صوصخا ریدلوا للاخ ندنده داف ود زرولوا یمریک ون

 _ ناشیلاع ناخ نالوا دیدن هللا رام ون یرادلخر تام كيرف یک قیدص فسو

 ۲ نن
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 ناب یفوخ وید یدیا لوقعم بجع كستبا صالخ ندندیقایند لوا نوکر نامه
 ۳ هو سو 0 ls رابرهش شا

 نا م و دسخ و زا و قق راو هن سک ردا ادا یغبن اک یترازو ||

 ٠ مدعب ا ار و شب نوا هدناخ دزباب رود اشاب دواد یداا
 ردشعا تافو هرکص ند یکنا ید ردن وک هة وتع د یدشا رابتحا دعاقت

 ےس یعل رادتفا نودرک هاشداب م وحرم نکیا ےظع ا ریزواشاب نط

 هنس هس ره تداپش موحه یسهنس نواه سولج یراترصح رامهف ناخ

 :هدننروص كالد هحلوف رایضعب ردشمافلب ودنا ه یبساما ردشلرا لصاو |
En:دوش بود یار هی 0 »ات رهز یاطلس مج و  

 4 همان ها هو ارت بویلوا ندنوآق نالوا نوا

 لاونمو كن هیضق نکلو ردروهشم یسهصف شار : هچرک ۱ رارر و نرخ
 ۰ ردروطسرغ هد راو هک ارز ردرود ندنهص نود ییدلوا هرزوا

 < تیاکح
 اج زادیلع ناخ میلس ناطلس موحرم هکر دشمزاب یدنفا یلاع یحاصرابخالا هنک
 هدنسهکر تم را نم كرك | میش ترضح هدنکو دنا جن قیرش ماش ناوضرلاو
 ناهج رابرهش شقلو فقراع نادهرداب لضافرب ففاو هنسانا زم لرفج لع فکتعم ۱

 ودنک نوکر تح شما رردبا تبحاصم هلا رانا هعفدراو هدترابز نامزره

 لصاو اک | بوک ندنناباب ور رسوصو زستوا لرصمو راردا لاؤس ن رالاح |

 لوا رارروص ود ردیفکمم قلو زاما لوللانب هللا ی ربهسل و جو قلوا |

 هلبا یظع نرو زککجهدیا من یرصم زس بولکهراتفک ید ریغاب ززد

 هدلحګ یننق و ردهلهجو ه هصید كروي هجوت كمروط نامه ردتات

 رک ذلادعب نم روزلا ف انبتک دو ) هدقدلروب ود ردشق وا مرصت
 فقرعم ضرا نو وف وا نس هع رک تبا ( نوطاصلا یداسبع اجر ضرالا نا

 هدقدلوازسمال فلا که  روسنلوا دارم رصم ضرا هدنفدنلوا رک ذ مالاب
 هسا یظفل ( دقلو ) یکه دهم رک تیا یک یتیدنلوا تراشا هعور ضرا

 زوقط.(رکذ ) ظفلو ردنراشا هنغیدلوا زکشرش مسا هکر دقرق زو باج ۱



 ا
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 ۵ تردو

 ۱ 1 Kk رد رونلاید ناغعو ناطلانارعو قیدص رکب وا نسَررْوک ۱

 ۳ وا با بود هلبا مالغا ندن هناخ ےلس راو ملاط یا نیا نلع م دنا ملکت

 1 توت هوم لد هحابص بواواق ع قرغو مشلوایثغ بودبا هبلغ تشهد ا

 تودیا لج هکل هتسح یمیدمتلاق هرزوا داتعم ینامز دحهت زانالغوا مشلاق

 || هکرشمروک هدنر کدنسا قمردنابوا نب بولک نوح ا قدالوا توف یزام حایص

 | قرەووا یب بوزوتک ب اولا نوچ ا س ابل دید. مروتاب هدنحما وص یناص

 لوغشم هزامن بوقلاق هلا هلع ٹاک وشاب ةع بولوا راد کب ملاعو راید ردناوا

 یدال وا لئاز تربحو راکفاو تیشخو فوخ ندن اما مد شت هاج وک مدلوا

 بوئود نامه بوروک یتبحمصم یتیدروہ ہاشداب دن و«یدلژاب هغلغا رارکت وید

 ۲ كنوش هک ریدروس بوجا زوس ندهعقاو هن هدیکیداکهب یهاشداب روضح

 ِ ۳ بوووا 3 حابص درده زارد و رود

1 
۱ 

| ۱ 
1 
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 مح ود مدمهزکب نب نامه هد 1 ا را ندتمار تال و دادا و
 ا هداب لوا ریدل وا لوغشم هک رادت هنن زفس ترع هدعب رایدروب هتف

 ۱ ۱ ۶۰ ردروهشمو روطمم هدبناقع مراوت یراریذپل د رییدن
 a وحرم هکردلوقنم جدو هرزوا یتباور یدنفا یلاع ندهبعع تیاکح

 .هثرب یرب تلود نایسعا نیففلوا لتق نیدمزاو هنآ رلنالوا هدنمان ریزو هدنرود
 ,e  یسرب كرعاش یتح ىدا راد نسهلوا ربزو هعلس ناطلس هکیال و رل هستن | اعددن

 || رم * ردقو هراج هتسلوا كیفر ( تب )رد قس هدماا لوا یتب وب
 | هدنرانویف نراهمان تیصو ران هنردص تلاکو (C8 ریلس ناطلس هوا رزو

 ود یک شک هبایند ندینکی هعفدقیج ںوریک هضرعرهو یدیا ررزوتک

 | هکشعا ها دک لا هاشداب نوکر هدنکلمظعا رزو اتشاب یرب یدیا
 | نس كجهرودلوا هکنوچ نسرروذلوا هدب هلبا هنا رب تبقاع مزولب مهاشداب
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 یساغا وپف هرکص ندهظلرب مدلاق نارح ود هلوا هل یبس كاوس ا

 هکمدروک مدراو رایدردنوک یتیرهدنب وب نوچنا تص مر هوة ینیدروئوا |"
 انا نہ یساغا یارسو اغا ناشع یشاب یرالبکو اغا دع یناب راد رک ا

 بولاص یعاشا نیشاب اغا نسح یماغا یارس اماف راشمروتوا بولیرود یچوآ

 ناصو نیتم تیاغ بلاغ یتوکس هجرک | شلوا ناورشاب ندنرز وکری و رکفتم | 1
 ر هکمدننا نظ هدکدزوک نمایوا هنلاح یکلوا یلاحو هک اما ینا هتک یدتم | "

 رونروک كانم زکعشج و كانغ زکبلق یراترضح اغا ردش#ا تافو یسیمدا یک |

 راددنزخ یدلیا مک ندن ود ردقو هنسذ ربخ هکیدتا مدد هلوا هن یتیمکح ۱

 ید شمروک هبرغ هعفاورب هصک وب زفشادنرت افا هکیدتا بوریو باوج یش ||
 هاکا هدینب ندهیضق هرو راربخ یلاعت هللا مدنا نب دعبد ردرعس رس كناوخلوا

EY 
 نسرویلهیس نۈچ زمان ر رک هاو هه و ندا مهاشداپ ول ود اریز كد
 ردلکد هدوپب یراکدتا مادقا و مارا لاحربم رایدتا ناتع هنراهدن و ود

 هسیا اغا هدکدتا ماربا هرو نم یاغا هحداماربا ود هلا تداکح كدروکه ن نامش

 هن یسایؤر كراکهانک یصاع یکے ب بودبا باجح ندراہظاو بوجاق ندمارا
 اک كدا ناسحا هلو تقابل هغم وا ر رقت هدنروضح هاشداب هکر دکر ک هسلوا

 یسابح كنافا دج دروم هنتس وا ر بودا ابا ندکمهلوس ود كعا قیلکتو

 رادهشزخ مالارخا یدا رراولب ود كلکز او كلا مرک نعلوا مدا لاق
 یتفیدل وا رومام هشربرقت امدقم نسزلوس نوح یودبا باطخ انا دم یاب
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 ركشا ی هتفم سس ول راجات كحد یزلوا تنابخ ےک یدعش لدتا ناب دوخ

 هلجع هکمدروک هدمابؤر یبوپق زغیدروتوا هدکشياو هصک وب هکیدد بودا |
AP ETTا  

 اهر تک OT I PV ام

 شلچآ هصوزج وبق مدروکه مدراو وربا وید رخ هن زردا قد هلا باتشو |
 هکمدروک مدشا رظن ود ردل اح 4 زص مدا اما ردق كج هن روک یسهسشط

 شلوط هلبا راهن سک یتاروت هدنسامس یرع دالوا یلناسلیط هدنجا مرج هرشط

 ینارو ترد بیرق هبوبق راشملوا هداماو رضاح لمکم مس ابارس ولقاریب یرالا ||
 ییخاصسقا كهاشداب هدنلا كنەدىا باب قد راو قاحصس ررب هدنرللا رروط هنسک ا

 هکیدید كروي مدتشا د ن كلدلک ه سیمرولپ هکیدا اکب رروط شعوط ِ
 یراودنک یر رد لسو هيلع هللا یبص هللا لوشسر تاا رک عج كکردروک ۱ 2

 نامه هکرد هنززوا كنوب یرلنامرف و رلیدتیا مالس هناخ لس بودیا لاسرا



 سس

 نوجا ناش نت توالت بولیروق هبلامغاتوا من ارزواوآ یدنل وانفد هدنا |

 هدنرفص یسهنس زکس نوازو زوقط یرلنووام* سولج هتنطلمررسو ردلوقتم
 ردشف وا رو و ربطست ام دم یعیدل وا عفاو ۱

 تداعس رد هاشداب ترمصح هرکص ندهظفاح نوک قرف بول وا نیبعذ راظفاح

 ماتم تن عماح نلاع نت هرزوا ادا توا قوقح هدنرا وج ید رم كنىزلءاظتا

 .تجز رقم مرع و تلحر دسدق هاگیاح كن راترمضح نایشاسودرف مو ص هل وا
OR 

 e تجر قرغ ۴# ها ا كيلس ناطاسنحور (ےرات) ردشلنید جرات هل وب هنکو دا

 | قلوا هدنسهنسشب شخ زو زکس هدنرهش هیساما یزلتداعس زعاب تدالو (

 . یراشیش رع تدم هجریدقت وب

 هاشداپ لوا عا هللاو ردشلوا یا زکسو لب زکس یرلتنطلس نامزو لب رب یالا
 1 ۰ رولوا ناثکرب هقشب هسنلوا ناب یمهلیلجبقانم تهاحصلاع

 ۱ < تیاکح ۲
 . نهج راي مش بحاص» شلوا شرورپ هدمرتحم مرح هکناح نسح رکذلا فلاس

 . یراداتعم كنراترضح ناکقنج هاشداپ موحرم هکروسنلوا تیاور ندنا یدیا
 9 .زهدن و یهاک یدبا ززلوا باوخرسا بودیا هعلاطم باک هدرا کا
  قافتا ید یراتشاد داب دیلکلاب فاس مراوت یدا راردنا عاقسا تودوقوا

 | هد یرلترضح ےاس ناطلس نیفلوا روتف جد هدجا م یودیا هبلغ مون هکر
 هد داب راشءد یدروک اور کری لول نم هکشم روک هداژر شراوهب وه وا

 ۲ تفو بوصاب تافغ ءدایز هلغلوا باو: هم ؟ اقرب و مشللق اب و وا لد هحایص

 هک و مدت اباتشهن رهیلع تمدخ ۰ رحف ةولصیادا تولوا را دی هد رعف

 0 نیغملاق زسوشوا هصک جاقرب ریدروب لاوس ود هلدتا لعل دمر وک
 ئىدا 9 ید رو مدنناراذتسعا ورد مشاوا موزح نیکی یوا تلفغ

 مدمروک شود سا و هدرطاخرب هل وا هيد هل انا ت اد روکش ودەن

 هبا وهوا متلب یرهصک نوزوا هلیو ردزوسهنو هکرلیدروب مدریو اوج ويد
 یدروس هعرزوا ود هلوس ردشلروک لاحرم نسهیمروک هعفاو رب هدنسهروک

 مدتا رکف دنحره ریدروب مادقا ود نوک هاو دال دلعص ندن و

 مدمروک هنسنرب لباق ین هکمدتا ني اوا شمروک هک یدک هتسل رب هع رطاخ

 رارتتو مدنا حا اورول یوو شود رادقمب بولاص نراسشاب كراش



 ۱ ك یلط هصعو م ییمز یور و هایش هن ر نامج مثچ نشور

 روضح هد هسکو بون وس هیاکلاپ باتفا معث هک ابوک /یدنود هندن زسناج ماع
 نا یدلوط هلا ویرغ نامزو نیمز هلبا البواو زاغآ هناغف و داترف بویلاق تحارو
 قلعتم همرح هصاخ ,یدلوا كنهدیک ندیک هلوبناتسا ولقب ررداح هددحا و

 هیزخ ییاشاب ینطصم بویلرهم اشا یریپ ینیرهبرع هرماع ةشيزخ نالوا |
  ندنزامن ماشخا یسودنک تووتیلا هللا تیم ییاشاب داهرفو بووق هنرزوا | 2

 راشلات هح ( ےظن 7 یدالبا رانا هب هنسطاسلاراد/ یراو قالوا, س

 ا یدبا نامز ردنکاسا هکنا ص4 نورس لوا هبابمع ۳ کت نوا

 حا یزوا * ناشی لوا كالام هتوقرب هسلوا ویدا هلاک هللایریبدت و لقع

 تنج عرح نهاکاح * هدنا تجر قیرغ یلاعت قح * نایع یدرول وا نارق | بت

 هبهبنیطنطسف ردق هحابص اشاب یرپ هصک لوا مالک لصاطاو ( ژن ۳هداا
 ناکراو العهلج بول وارضاح هدنراش رش سلح كن e هانیلاع هاشداب بوش ربا

 ردناود رحم ىلع تولز عصا هام رک ای ةماعو هتنطلس م نایعاو هتلود

 هرکص ویسا رف هولص یدلید ران وسل وا اسم نوح ا تعس ران وسل وا صاح

 بوقیج هرشط ندنرامزح مرح هلا لالجاو تداعس یرانرضح ناخ نایلس ناطاس

 نسردهو ۴!۱/هرزوا عدق تاع (بودیا سولج هبیهاشداب كنروا نالوا عقاو

 "هردس ماظع نانعتم ةفاكو ماشنحا بحاص مارک مادخ ةماعو نیعروتم عاشو

 تقو . رایدتا سو تسد نوجمنا تنطلس تین بواک ها وب والوب ماقم یلاع
 بواک خد یراتجر شعذ كس راترضح نایشا دلخو ناکقنج موحرم هدرهظ

 نالوا مقاو هدنسلباقم یسوبق هنردا بولوا راوس بسا راکدنوادخ ترضح
 هت وات و راد درافبج نده رع نی راف رش ےسج هدلګ لوا ودا لاقت ما هدنرزوا هش

 هقویعیمرهزادنا تجر “زاواد ول تداعسنانذٌومو دیس و دیحوت باک ا نو وق

 رایداک بولا هنفرشعماح كنم راتضحیزاغ ناخد ناطاس یرادج بوراټچ

 هلکع دییارسازربم ندلاقساتجر لابج نالوا هدرهش نوردو رای دابق هدنا نزاعو

 .قسلوا یدا نیشن هرودنک و یهاکمارا یاس ماقم دنلب یاج یلاع رب فورعم |

 یرانورتم تجر تاذ بونل وا راضحانوحا یرابلع بر رابه ماقم لوا نوڪ ا



 بوک ناشیلام هدازمش بویر و تصخر هزار فشک هرم ینیدلوا نکو

۱ Aa د نا ۳ it 

 یدراو هنسهبنرع كلک ناق هنیرب شاب و منرب یرلهدیدع “دید هدک دریک ورا |

 ۰ || تفدو ششوک هغموط ناهن ندقلخ یني راترضج نابج رابرهش تافو هعییمشرا
 | یداریو بصانم هجن بونلوا ارحا ناک اک ناوید نییآ نوک لوا. رلیدلیا ماقهاو
 . ندنرابک كنابطا یدلروک یراکرادت نیفکتو ریپح ویدلردیک رلتعلخ هبابطاو

 . || هتیرالسغ بوریک هنوبامه غاتوا ناٹع مبکحو یسیع میکحو یوتزغ دم هاش میکح
 3 | تروع زسهعفد یکیاهلبا یرللا عاص كرابم هدنلسغ نیحو رلیدل واهرزوا ترعشابم

 || هنرپره كرانالوا رظان هلاوحا وب و رضاح هنرزوا بونلوا هدهاشم یکیدلیا
 | هلی رط تناما هرب یغیدرود نوبامه غاتوا لسغلادع یدلیا هبلغ تربج

 || كا افتخا لاک ی هلکشم یامظع ۂثداحوب ارزو یاب و اشا یریپ بوللوا عضو
 ندقدلزو ناوید و رلیدطیا اشفا ورا بس رک موزه راربپدن عاونا هدناب

 || كناشاب یریپ مظعارزو ندنآ / رایدلیا رارق بوراو هنماقمولماقم سکره رک
 3 بانج كن راتضح هاها و هتف راخ هللا دلخ هان . ناوج *هدازهش هلا یررببدن و یآر

 ]| یرترضح ناخ ےلس ناطلس هلا ادخ ریدقت بولیزاب بوتکم هنرانابشا تداعس

 ۲۷۱ تالمص نا هوا مادتسمو قابیراب ام تفالخ نانجیودا تلحر هباهراد

 . || هکعشرا ك تدابمس تن /مدنروط قالوا/رافلبا هجور بویغا فقوت هبابسا
 ِ 8 لاسرا هلا لاسعتسا لاک ییافا نایلس یمادخک رارادملس ود هلوا تمه

 . | هضرعبولک هنونامه ناوید نایعاوتلود ناکرا هلج بولوا ناوید حابصلایلع
 | اع هنطلسلاراد نامه بونل وا ناسحا رلتعلخ هیابطا و اهکح هدنراکدربک

  هدرمصعتق ور یدلوا یعالطا كنهنسک هلاح تقیقح رایدلیف ررقم یتعزع

 ا و بوشیرا جوا ندنفرظ تعاع-لوا كع ناوج هدازهش
 | ارزو ود ردناود هدودرا نا لوا كعدا مالعا نیراقدلوا لصاو بوراو

 | یرلیشاب هطواو یراادضتک رلتالوص هلجبو اشاب یریپ مظعاریزو . رلیدل وا رضاح
 3 "] نیلاعلابر ترضح نامرفو ما راشادلو هکیدتا تاطخ هدلاح ینیدلوا ضاح
 الاح | رایدلیا لاقتا هترخا هلتداعس یراتمضح ناخ ماس ناطلس ردکن راتضح

  هدلوم اتسا هلا لابقاو تداصعس یراترضح نامز ناخ ناعلس ناطلس هانسلاع هاشداب



 شابواودنول صعب بونلوالاسرا زافالواهلا راربخ هکلاغفارطاو رایدلیانیدصف

 لاسرا دعب نم ردراشاک هاوا شاب رضا هلال و ان .دمايا 4و 6
 یاک هدنرلزاتفک و لاعفاو راوطاو عاضوا تونسسوک ر كجەراو نلاقحا 2

 تنابخ راهظا نکیآ یک اخ مک هک اشان دجبا هدنرتبام رابدل وا هرز وا طابتحا

 تسر لزارا ندنهح یعیدلوا اب رانا لود اک اوا لثف توق

 و یدلردنوک هلجغلا لع بونلوا نیبعت هنسهظفاح هنردا نیفلوا اشفا لئامو ا "
 دینبلطنطسف تاللاراد و.ریک بانهلایهاشداب و يدلروک تسانم غلو هدا ۲
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EL IRئ ف ل اوج  

 هبنشس ی زوقطكنلاوش هروب رم هس بولیروک یرادنءار مزع هشنلاح ||
 بودا مارخ هناح مالسلاراد ةضور ندمالا نادناخو بی رق هحابص

 یلعتم هتنطلسو ضرعو لینکت هلا نصو نیمرطا مداخ یتفالخ تظنو حات |

 بویلرفصا هنانج ناخ ناهلس ناطلتس نالوا ید رف دنزرف اتکی ثراو یتسایر
 بیش یش * ردراو یلاح هفرط كرهد غاب ( تب )یدلرغوط هبابتع راذکهر | "

 (ژن) دحا ردیماقم رخا كسک ره * دحارب ردشمالوایتاب هدنا ٭×ردرات یراپما ۱

 یسک

 هریفح وب مدیا یا هك راناب هدن راراضتحا تلاح هکر دل وقنم ندناج نسخ موم

 هود نانج مهاشداب ولتل ود مدا ن ردلاح ه 7 ریو هکر یدروب بودا تاطخ

 رولي هلا كعک رادنامز هک ویز نس هکیدتا دید ردنامز قجهشالوا بودا هج وت

 نامزرب اشاح هکمدید جد س ریدروب كلدتبا مشق یعروصق هدرهوت هعح لدا

 ینیدفلوا سابق هنامز ۍریغنامزوب نکل لوا شل وب یلاخندناجر هجوت یمھاشداب |
 فی رشسپ روس هرکصندهظفرب مدیدمدلیا ماقشاهدیک أ اتومادقاهسلت ندتمج |

 توالت سپ مخ هرکرب الاثتما هن رانو امه سما رلیدرویب نامرف وید هلبا توالت

 ( حر بر نم الوق مالس  هدهرک کا وبا توالت و
 یاشاع یدنو نیزوک ( تس ) یدتا میلست هنبحاص یتناما هدک اک هانا ۳

 هنرک مادخ صاوخ مدلوا ( ژن ) ندنامز یاغوغ یدلو تغارف * ندناهج
 هګدنا زاسد هب هان نیرازاواو زافاههحو یجاقرب بولوایراح هنکلسم یرازو

 هرکص هک اغا ناهلس نالوایثاب رادهن زخ هلیسهمرعض یبصنم قلیشابهطوا صاخ
 ندنمهو لاک كحروک نیفیدلوا هرزوا لاونمو لاا ردشلوا مظعاریزو
 قازارد تسد هبدن زخ تولوا رارسا فقاو یسهشاط یرعب هکیدرب و لاقحا

 مارباو عرضت رازه نوما یرلهعا مارا ربصو مادقاو یعس هنیراعنم ود راهدیا



 مت

 یدنلتهدهاشم هدلحم لوا یتلاح ضرم ضراوع ءادتبا یدلراو هکه نم مان یلوک

 | راشموقلا یاشاب داهرف هد لات تب تراس ا زایدلوا ۳ هل نو اه

 | تک رح ندلوبناتسا ةسورحم ینوک یحکیا یعزکی كروب زم هام یرودنک یبیا
 جانم هک لوا العو لج ریدق یخ تردقاب هدقدنوق هنسهرد یمارح بوروب

 "ییاشاب داهرف نکیآ هدنساآ كجوک رحلالع بول وا ضراع یلکریغت هنرافرش
 ید اشا هدقدراو رخ هجردقتو یدنلوا رماود نوسراو هغانوق ورايا

 ادق بولیدیک نوک جاقرب ةرزوا بولساو یدنا هجوت هب ویا بویلعالس
 | توص هدش رق یلروچ یراکدتا شاوص هلا ناخ دیزیاب ناطلس یرادجام دلاو

 ۱ ىدا راشلوا التبم هکیدبا هضراع نالوب تربش هللا یمان هرق ینای سانلانی ابلاغ
 : تودیا اضتفا مارا هدماحا تشحو لرم لوا مام یا یکنا نوا جالع رد

 || او یرهضراعو یدلوا ریذپ جالع یراریبدت نکل رایدلیا رودقم فرص نوچ ا
 0 ) ینلو لرت و نابصقت یرمجو بولوا دتبیم امویف

 | ههادبلاب نت (ژن ) جد لوا شعا میکح هسرولکوا * جا مدروناص
 # ۱ و یر هد ع تدم ردشلت وس هدنلاح یرابارطضا

 و مسرک كناهج ) تاب ۳ هح وق راضعب EÊ ردزبشعا كحرک

 5 رکع مدلوب زت زب ندلناق رهز نکلو * نیرهز نک ندنساط یدب
 ردقو هش هنعیدلوا هل و ردشملوا رداص ندرلنا یاب

 ڪک درا و هدنغیدزو بودا فاصم هلا هارک لیععما هاش هدنساروک

 زر اودنک هاوخان هاوخ بولوا عنام یبهشاط یرچیکب هدنرلکدتیا

 لس ردشلو توب یرافدرویب هدلح لوا یروب نم تب  یدیا
 ا هرن رج اش نامرف نامه یدل و هدایز یراهضراع هنوک ندنوک ک ریدروک

 | لاجعتسا هجو بولیردنوک راشواج نوګا توعد هنوابه یودراو ها رزو

 . اشاب دجا یسیکب راکب یلبا مورو اشاب نطصم ینا ریزوو اشاب یرب مظعا ریزو

 . || لاوحا بوریک هضرع ارزو رلیدتا ناوید نوک یستریا ب ولک هبایلع ةع

 1 | ترم عاوا انروص هدنرفدقیچ هرمثط بودیالصاح عالطا ةن راراثآ لالم

 3 | رناسحا هی یاب سیر بولردبکرتملخهیبطا یتح راب درس وک تشاذشبو

 1 عبع ردشلوب تب یرافیرش حازم كنب رلترضج هاشداپ هلاک 7 یدنوا |



 ۲ لات ندا رک ین ا ندا ار لوا ا ا رها ا

Eیدلوا بلاط هکلرکناهج هک ف یدو لابقااب هاشنهش لوا لا تقیفح شقا لکد  

 اد الوا یدلوا بلاغ هر رس بحاص ید یک و دید كموفرم شیورد

 ناطلسیربک | ردارب ابا ید !وایشناح نکیا هدنایحد زاب ناطلس یرادیعس دلاو ا

 ناطلس یرگید ا (2) یدلبا علخ ندنن 2 یابح ةماحو عدو علج ن

 نکیآ شعاراعو. ج ک یاورزا رابتخا بودا لو ییابفوحات نرنسوفروق دوفروق ۳

 دنلب زابهش ًاعبار یدلوا ني.ا هعجرک همدع یلهد بودو صالخ ندنسه# || ِ

 لیزازع ٌهقرف و رارشا رادرس بوچا لاب ورپ هدلابقا یافصرپ یاوه یتمه زاورپ |
 راز راک هدنسارحص ناردلاچ لا لیععما هاش نالوا ل درا ناهارک لیخرسم و

 بولا نشاب مو نمر وهقم رایدجاص نمازمآتبوقع هنرزوارارادرک دب لوا بولوا |
 a یدحا بوروتک هنفرصت کا كناتسدرک و راد راد هدفدحاق ۱ 9

 هلیح ور ندلس یللا قرف راکزور ناهنلق یراکدید هلودلاءالع یلغوا ردقلاوذ
 هنشاب تنامز یا-هردژا لوا رادناهج رایرہش نکیا راکماک هدنلوب قلرادغ و |

 لرادولا تئابخ دوجورتا رنو میوناق رامرهز هنشآ اکر ناماخو/راد یناهج 9
 ید دا رک تا رامو رات نناداسف تیعجو لعمصم ندراک زور هغو 1

 تدوم و تی هلا رګ ورب ناقاخ یروغ نا نالوا هسک ارج زادمس

 بونادلا هلیساوغا كرانا بو وا هداطاو هقدنز لها كولب رب هرکص ندنساعدآ
 یروفرا نکیا هدنسانا هجوت هن رزوا نییاد شابلزق هان ترصن هاشداب

 ندناهح و بودن مدق عصو هنرابد مدعهدک دنشیا تلکحتهرب و لو تواک هنک وا

 یماز زج كرو رم بول وا ارحا نیطاراستبج و ند تزرغ تود و فا 2

 هوب هدنرزوا سصم كللار راد هلا یاس .اموط ناطلس عباس ردنک ودل ر و

 ندنکر ج هسک ارج یهلقا لواو کودتا اله ںوروتک ہلا هرکص ندرازوراک 3
 ۰ ردیک ودتا كاب

 هک ناخ میلس ناطلس ییعپ ناثع ل نامرهق تاو لیصفت وف
 یارسندایند داباانف تلصخ كنالم هاشداب لوا هناشزع نیااعلابر یادخ ر دةتر

 نودیرف هاشنهشلوا هکرد هلهجوو یتیفیک یرلاهتا و لاحترا هبابقع نایشا رورس
 ةنطلسلاراد هدننابعش یسهنس یتلا یرکی زو زوفط مجع و برع ناطاس مد

 یودرا امدقم ناوید ناکراو ارزو بول واررقم یهجوت هنناح هنردا نالوا میدق

 تس



 هاب قلیا چاق ردنوراب لوا ندهلج نالوا ندنامم مها هفلناشک هعلق هدلاح
 ۱ راز و مداما یرادقب ثیافک رقم مزاول رابسو ردراو
 ندنسهدعاسم هربثک بابسا قلعتمهب هربخذ هرفسهچ رک جدارزو هد راک دردبمشفلف

 ود ردلکد هدایز بونلوا كرادت قحا قلیا ترد توراب هک اما رلیدرب و ربخ
 هکر یدروپ هیبلت بودیاهاکن هللا بضغ هراروبرمبانجلام هاشداپ ۰ رایدلیامالعا
 مد زونه تلاعخ نالوا عقاو هدنرود یزاغ ناخ دمع ناطلس مراوکرزب دج

 | بویلوا رسیم رفظ بوراو هدوهب زسرسا كا ید تحاضف رب نیدلوا
 صوصلنا یبع ردبمرمسلم یاتروقغاصندلازکیرب هللاب دوعن هسردااضتفا ك٤ ود

 س هنوکوب ردیا تیافک هپ توراب قلیا ترد هن ریس كن هعلق یک سودر

 یی راتنطلس تدمیاضةناو مالک نخ ویدهلوا ترخا رفسرکم رولکه رطاخ ند هنرفس

 مع یرارادم تبا صا راتفک و ہد مالا سفن رایدلیا مالعا هقلخ هلزمر |

 م هاکر اب ندا رورم هب فصذ هرکص ندهصفو یکودا تمار ۳

 ۰ رونلوا مهف ندنعددل وا عفاو
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 | اجر كاح رارسا لد ( تبب بحاص شیوردرب هدماکنه
 هولوب هدنک وا نویامه باب هدن رالحم قداص جہ ( ژن ۳ ینان زار نزح دیاک

 ندنافعلا نادناخ را شر ورن ندنکحهدیا عولط كتداعس رپس رهم لوا

 : ون.ینافا یک شوک یو ود حج روهظ هکر دکج هلکه دوجو نالغوارب نوک وب
 . ] رد هللا ماب یسلوا ناطاس هلاع بوک هتفالخ رپ رس هی رب یماباب بودیا

 ا زا رلکب لواو ردکرک هسملوا لاث. ربنع لاخ هدرب یدب هدنفیطل مسجو ری

 ٤ | بثاغو ردا ریش ود ردکرک هسلوب رفظ هبهلج پودیا روهقم راکب هجددع
 | عوقوىت راشب 4 تراشا/كتمارک بحاص شپ ورد لوا تبقا ردیک بولوا

 3 )ی ۰ یدلوب
 3 ند هدکد کم هروهظ یدوحو لرو رابرهش هکر دروطسم جد راو بنک
 ا س

inin 



 هدنراوشراتهدنعوفو لاوحاوب هکر دل وفنم ندرانا یداناهجرایرهش برش هگنوچ |
 هاخاتسک هدنرةدروب تد وع4ت داع رصف مدنارظات هد راشلتف مادقا و و رفت ۱ ۱

 خال زکف رش ۳ هنغددل وا لوتقم ه دمعک دا مع ناططتس هدا زېش هکمدت |

 رطاخ و شتفت هب صوت نیا قعح یکودا لصا ی كنهاسفاو هدب ولوا

 هنتف ایقشاو ارشا/ هکر دروب هدک دد یدلیا اتنضتفا نده شیوشت هزکشش

 زلوا فرطرپ داسف ندرمهسورح تلاع قحا دیقت هنوک و زسا هنامبهداسف و
 زرد زلان را ماکنهو زلاح را زلو لو هتکرح لور نم افشا و ند.اقهاّوو 1

 هدوسا ايار و ایاعر هدک دا لاقتا هزم دالوا تنطلس كسیازغا زر یراتقدوب یدعش

 زوېظ ندفارطا هزم وروع كم ندک اب لسنو نامه ز ردلاتحا هن قلوا لاح |

 لاحرب . ردزشلک نوک ةا رودقم فرص هروما مظنو عفد یداسفو هنق ندا
 ردشک تقو قجولاح تلحر سوک و شلون تروص لاصم رعلدلوا ناوماق

 ( لاجرو ةلود نامز لکل ) ردبا اضتقاورتسا نسانف كنهنسک قوچ ماش مزب |

 « ریدروب ود ردبرق زقعزع هیابتعرادو رتلحر نامز هسا ومف

 ی
 | بوراو هرصم یسهعلق سودر هدزک د قآ قحا وا ینافع كلام حص رصم رايد

 یک و دبا ندنلاودو نید تامه یریه- نیغلوا عنام هن رارفس و ریس كرابک ناک
 کرا نواه یاعنود بودا ضرع هلقافتا تنطلس نایعاو تاود ناکرا

 یدرونلیوس ود راو یرفس سودر هدننب قلخ هجرک ا یدراشلوا لوغشم
 مادخ صاوخ نوک ر هدانناو قافتا یدنازغلوا مف الصا ندیهاشداب عاضو اما

 هنترایز یرابلا ةجرهیلع ( یراصذا بواوا )ترضح ًاقفتم هلا مازحالا یوذ |

 هبق نالوا لصتم د دودواب هدنح راخ كنسوف توا بودا تع زع

 لح لوا بودا قلعت هنفرط ابرد یراف رش رظذ هدنراکدلک هنلباقم هبلاع

 یدنلوا تخادنا رابوط بولیربدنا هارد یسهغردق كناغا رفعج نادوبق هکیدنا

 ررعم رفسس زونه بودا بصع راهظا یراتر صح راد وا دنلب رابرهش مدنامه

 هلا یرما كیک ییدغردقو نکشمالو تروص زقبغر هن کف شودرو نکشمالوا

 نکل یدشا رودص لاف نامرډ هاتو كىاغا رفعح بود رایدرب دنا هارد

 هبارزو ارت یدل صالخ هلج وک بودا کاهش اشا یر مظعا ر زو ۱

 یقیدسنل وا ت فرص ها ریست و تع زع هنڪف سودر هک رایدشا تاطخ

 تبسم
narman rom 

۳۷ 



 8 1 7 )۳ راهب رع # ضعب 0 بوک
 1 قش یا ابلاغ هسخوب مدتا ضرع تج تروص نودا لاّوس ندنلالم

 شا ندنسه دید دد مدنام مدد دل وا یرود ندک ر اسکن روحهم قشام

 یدیاراو مرادافو سنومو مرافرابو مزیزع ندعاحرب "یدنابواوا ناور ناقهنبرپ

 نوت رپ مرغ نوک رکید !اح وږ ندلابوق شاب هفیدصای بولوا شارف بحاص

  هدقلت عودو كعلزاوت بیرغكنس مدیا هراجه هنسهرابهرابدص لدوب هک ممم دعوا

 ؟هدن عوعس نیفیدل وا مدق تبا هدنکلتردمه و مده هلا درد لها و هدکل درمو

 لاک هشناح راولدج |ناطلسنوج مدلکهدیادبما تقفشو توم ندنس نیغلوا كبررغ
 هد رغرابد كندنجرادنزرف كناهکرونلوا اجر دیما مدلا رخ نیغیدلوا كصولخ
 تالیمداو نسهروک نیلعاصم راوشد صعب بودا تجرم هنلاح بیرغو تیامر

 هل دیما تن واعم ندنسابحا یماباب هکر ددا رم ناطاس مکیدیدوب نسهرونک هنر نع“ ر

 ینیدلوآ هتسکشو فیعضو هتسخ تباغ هداف هن یداک هنثوروم كم ندنراید مچ ||
Eقلزاو بیرغو مدروک لاحت یب یناوج لوا براق دن هدک دیدیدلد مرکج  . 
 ا یرلماعط یکیدلید یلکوک یهاکو مدروص نیرطاخ لاح بودیا |

 4 تهص بوقلاق هغابا بودا لیصحت تفافا هلان مدردنوک هليا شب ورد لوا

 ۱ ll ماّتلانتباعر نیفلوا ندنسادنغا زغالو هک مهار ینو اص قعلو

 :e 1 یدند ردلکد مولعم یراقدلوا هما هرکص ن 8 یدووک كوا نیمزاول

 | هنسک جاقر هدف هلروپ رابختسا رویزم صوصخو راضحا یبیجنوباص یکیدنی
 ۳1 هلا راثمالع یکیددد لصاطاو یدلو قق یکیدتا م زع هندناخ لوس اسا هلا

 | رایدروتک هنراروضح كنرلترضح هاکا لد هاشداب بونلوبیرایضعب كنیراقیفر
 شب )وا نوک نوا شب لەن وا/زفدو نیکیدتا تافو هدرادکنسا هادا شیتفت
 | هدنشاب هدقدنلوا لاوس ندشب ورد لوا یعالع ضعبو یتفایق رابدلیا ضرع
 ۱ یمادخ تداع- هناتسا هلا یهاتشداب نامرف یدبا راو روج راغص زۆجر

 9 EY تیم نالوا نوفد هدنګا بوجا یرازم یراکدت | نیبعت نوک قایرد

 بلق نيغ وا عفاوهدهاشم عالع یرلک دی د عقاولاق ریدروتک هوابه روضح

 یراسوبح نالوا سو ام ندنراصالخ و نانلواذخ|یدلوا نئمطم یهاشداب فی رش

 ناج نسح موم بدلوا رورسم هاج وا هاش ن بروم لد لدو دازا



 تم سیم

 را ندد صا لاعفدب الج ۱ ید روم لاح را هلوم اتتسا سا ۳

 اتش هثفرط نسا ونس هلال رارق نتكلم شابلزف ر تواوا یر !دتفا ۳ ا

 هذودحم لوا ىلع .یلغوا ا ودقلاوذ,تیالو لی ۱ ۲ <

 ند هسوول وا:رظتنم هنمنهع ربا :بولک نت شاپ داهرف ,هکی دروک نیغلوا بیرق |

 راغلیا هلا یراروالد ناکر نالوا هدنناب نامش بولو لوصو هصالخ هار لوذحم "
 هرکص نهکادتا نابشیرپ ۔نیراتعییر بولشتپ .ندنرادرا هدشررف ربشقا بودا |

 هتل ودرد یلاج نالوامهاوو. یدنبا ههعالوت یس رابره بوتوط هدنز یتسودنک ۱

 هدصواصخو شاپ .داهرف, ۰. یدلوا هاهلاع هاشدای تافتلا ربظم بودی ضرع |
 ةج را هلع ناجنناهلس نایشا شسدق ناطلم تودادسح هکب للع للغوا راوسهش

 یاب لوق بوروتک هرو لیبرا انا وادع نالوا .دازود نارضلاو
 فلت و 4تن ملا یه ا 0 .یدل وا ثعاب ,هنسهلازا

EE۵ 7 ره ریمژود دارت لاوحا شیتفت  
 e 4 اراضق تشدیلرع رام وط دج | ناطلس کارا ااس

 لی ترد هدنناپ هایش بودیا رارف همجع رابد یلغوا ماب دارعناطلس هدماکتم |

 یر ب «نول ولد رقم نکیا هدنساننا افق وت هدنرابد نارق اشا داهرف :یدبا شمانوا | 1

 لر فاش یر یو لت دارم نا کشف هاه
 1 ارو نه اا ا نقودج دیظع هفت را نع م شا مجب ات رهن

 ضرع هنداعس ناسا بوزاب هززوا لاونم یکیدتشا لاحلا قییارجام

 كلام نالوا هدنرورلف یربتنن اب اد شن اتضح ءاج ج هانشداب نوچ یدلیا
 مع ما لوا یدنا شلوا یرافب رش رد ارم هکعرا كاب ندهن لاشاخ ینەسورح

 همعط هریک سوم هچن هدنب امو بوروب .نږیعت راهن دک نا دراکو دقعم هتشیتفت

 تبقاع بونلوا صخت و شیتفن هلند لاک تدمر لصاخاو یدلوا ماقما غيت

 رومأم هتنلوصح زما و . یدلوا یهتنم هدنبلعنر هدن رش دسامز رخ هتشررس

 هکیدید توم دیا راکنا هدنرکدتا لاسر! هینلودرد یدنبلعا رون نع راتالوا

 تروص شیورد رب مدروک نکیا لوغشما هلمراک ودک هدیعاکد نوک رپ
 را رکنا ند دنا تر رح مک را دا هک

 یم
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 ٣ | ده رشت تا ر نزو رس اب یر

 ۱ كاخ نوخ ۱ > هتشغا و وا اله رنک قوسج ندنیفرط بوسلوالاق و برحو

۱ ۳" NW AOE TET 

 | نامرف ۳ ریزوآ یتوک یا كنهرحم یسهنس شب یمرکی زوب زوق |
 | :زالم بانلاع ناطلس اکر تولک:هنالعا برش ا ھارا: اشک ر وشک رابرهش ۱

E باراک لدا مور اشا O O یدل وا باتماک ۱ 

 هارو هبحوت,هباشاب داهرف یکلیکب رلکب یلیامور بودیا د وعض هترازو دن

 ویقه" تمدح 3 هن داغ ةناتسا+ هک اقا لاک نالا یرادزد هو یدو |

or. نا رک نیک E 3# لزب تیانعو E یتلاغا یر | تعبس 
  FXزوپم یلالح 7 حورخ # ۳1 ۳ ۳ 1

 یتیلو وطن لو هام هاشدات هکی دنا شم وا نا مدقا نانو 1 ۰

 کم - كلرلشاب وا نالوا تباث یرلکدبا سابل زف "هدرم ودنا شیتفت هرزوا 1

 الض لها لفدرم هک لاعفد رىم رب مان لالح هدمایا یتبدلوا ریشم يعط |

  ۳ا ابتشأ 9و شاپور رس نان توروا هغلن ون ییودنک/یدی

 ازم دف یسیمدآ f ابد لوا یدا کا رارف هتتم“ تاق وت ندفوازو
A ۵2  : 

 ۳ ۱ را هنشاب یمایقشا ول دو نودا رابغر ود ردیپلا بوذح

 || راک | ثدراغوب یدهس یخد لوا ررابدلیا عورش هک راتیعج یناطیشو راتبحص

 صاصشا هلا هر داک تاک صعب ود عهرزوا واتا کا نو روت رک هلا
NDات  

 رول وا هداما یداسف باساو هدایز ینتیعج هک دنک بودن ليو ول ۰
 10 ها جا دا

 ندکی ۳ اور هداب هلا ادص لوا یدالشا هکعد رخ ب یدهم تبقاع

 هو ارق نالوا هد وا زنا لوا بول وا عج هاب كتداعسی لوا مدا هدابز
 نفی اپ G5 برو ھا ه

 1 اشا , داهرف هدقدنلوا ضرع هنالعا ر رسم, هاب : ىق الا هزواګو یدعت دناکس
4 ۰ 

 | بوشوف زدن از رار بودا راذک هنیک هایس رادر هلترازو هو

 3 ط ایعتسا کر له هی ید یراودنک و لاسرا هن رزوا رو زم دسنم فما
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 زکر ه ةي شما تول ۱ ها ا ندییلیا نالک ندمعک هاشداب نکل درۆ 7 :

 دیلازغ دربناح هاب ییهلهرو هزغ یتح هلبا قحاولو عباوت ماش تلایا رایدردنوک | " نوجما سبح هنفرط هنطاسلا راد هلبا دنو دی یرویزم*یچلبا بویقا تاقتا ||

O N 

 هک هنطلسلا راد ناطلس تعجر

 تو دیا مارا و نارق یرادیش یآ ترد هدماش تالو مای ۳ ۲
 هدرهش بلح هدنسیکیآ یمرکی كرف ص هام هرکص ندناعا نعام قارادنآامج |

 هلا برط و ر و رس ه دنرهش بلح یرادقم یا یکيا و ریدر وی لوزا

 | یرچکب رادقمر و كولب جاق ر ندنرالوق وبق ییاشاب یرب مظعا رزو رلیدروط
 هلفغل ایلع و نتف تایدس هلا یرلبهابس ناتسبرعو نامرفو یلوطااو یا مور هلا :

 هلا لابقاو تداعس یراودنک بو وفیلا هدنارف رانک نوخا نعد ندا روهظ

 تنطلس رقمو تکلع لطا هاکرارقو تعزع همور راد هلا رام تر رکسعو
 ینوک یحد نوا يح رهام رب دل وا هبا ور هنف رط هننطنطسف هی نالوا تلودو ۱ 1

 هامو یدلروی نوبامه لوزا ههرماع یارس بولو لوصو هلوباتسا هس ورحم
 نابعش راددروب هجو هدناح هنردانالوا ےدعلا تالار اد ینوک ید یع رکی لر وب نم

 راد دی هد هن رداةسو رحم رادنقا ج ناخ ناس راوک رز “دا زپش نوک یا كمظعملا

 هدقدلوا فرشم هلا سوب تسد تداعس یودبا لابقتسا یتیراترضح لابقا ایهاشداب

 یهاکتلابالا یرانو امه نذا بونلوا عا قرت یناغع كی زوشب هرزوا یراصاخ

 یربش هنردا هدننوک یهر کپ كنابعشو رایدروی هجوت هنتبالو ناخوراص نالوا
 هحاوخهدءابا یعیدا وا ناما ونما یاحو ینامد اشو ترسم رقم هلا یرهنی ر م قم

 ۰ یدلوا اقبلاراد هحوتم اشا دم هداژ

 % یتادانز شبح نا نتشک #

 بناح بودیا ریضمآو متف یماشورصم تالام ریبدن راثا هتسجخ هاشداپ هک مدل وش
 ماتم نالوا هدنفارطا ماش یدا راشهروب تدوع هتنطاسلارادو تمزع همور

 نالواماش مک اح بودا نایغطو نایصع راهظا ماحرفدرب مان شبح نیا ندنابرع
 هرراذکهر تورو راکر دن صظع قتحما وا رادربخ ندهیضف یلازع دربناح

 لیلا یلعو یدلوا رادربخندنکجهدبا ج ورخندنناح كيلعب و یدلاص راسوساح
 هطزوک یکب سابارط هلا هابس لوا بوراو هنرزوا صج هدنسا رگ رلارف
 رابدربا بواک لا هایش نالوا بوسنم هراودنک كب نطصم یکی اجو اشاپ ےساق

 اس



 دسج شاب بودیا ما نآ 1۳ هراس نالوا و هو راکواو هج راناب
 ۱ لا یلغوا كناشأب ر سل و ریدردتا ادع هروبطو شوح و هیر ینو ادج

 3 | لوا ۳ هاندا بوئوط یرو رم كن هیج بودیا زارف هرصم
 ]| ینیدل ۳ هناش نوک ف e ین ید

 نوا كعثريا هل ود رد لیجایلع بولب روڪ یازرا هباشاب یریپ ريزو
 كنس هدععلاید روت هنسو یدلروس لاسرا نوام مکح

 el فا 1 ا ار اا هد دج + تاحوق
 i r رکآ ندلا یح مس س رام ندرکر يمت 3

 ۱۳ 1 فیرشدقمو ماظع ءال ةرهطم حاورا داقتعا كاب هاجلامهاشداب
 دارارص هدنرلتماقا تدم هدقشمد هسورح بوندبا داتعم يکعا دادتسا ندماقم

 مار و فراع هدهیلاص سفن ءاش اکا یدیا رازلوا یلاخ ندنرترایز هکر بت

 راز ن رارونارپ رام كنم راتمضح هرس سدق یب رع ندلا یح حمیاشم *هدیزک
 بدل وا لاشاخ و راخ یفارطا یرلقودنصو كاج یک قشام هنیس یسدبق هدکدننا |

 4ه وغ /روبزم دق هلبا یرااتم یب تم رام بولوا روضح# تیاغ كج روک

 لد oer انب فیش عماجرب هدرازم راوجو یداواروممم تد

 بوردتا ان العم تراع و امن شوخ ٌهیوازر هدش ردو /رداثم برض هدرالد و

 یسهنس ترد یعرکب زوی زوفط یدنلوا فقوع رازمو ارق هج نوجا راقع
 دنلب رس هلیسهبنر یمظع ترازو هدش رش ماش دن وک یهکیا یجرکب تانمرح

 ۰ رایدلوا نمر لا ek رابرهش تع سو تسد بولک اشاب یربپ نالوا

 ا ډچ مجک هاش دصاق ندمآ .

 er نوجا ماشو رصم جن بولک ی چلنا ندمعع هناپجهاشداب هدمانا لوا:

 ی



 1 | الاتي aE عنق نوک یه ۱ هر تاسدریداچ + رو زم نیس

 ۰ ی ووي تووت زر مانقع وا نوا فو ر نبط ۳

 ¥ رتصم زاند ظص" ك هربخ نيل ¢ ی 5 ا 0

 یر هلو رک زوشک هاشذاب نی ادلع ها قرت وطار طراد ا
 نبر ندنلود ناکزا مدقم ندتدوع دمور تناج ندرع كلام هکزایدتیا ردو ا

 . iهنطل ازاد لا لاتفا و زغ ی ودنک و هدا نییعت هرصع تدوکح نوا ناتا 4

 ۱ جا 33 ا "هلج رسو دو ما رزو تبار 9 أ رم 1

 ۱ ته ی ت هشافک فک" یروهج مات یو شۆ سرا دع و رخ

 ینهآشداپ مولعم:یتیدلوا هدنابن یکلابتو صرع هلا وما لیصحت و لام مجس نکلا
 و :هنلاعفا و برات ۳ عزت ۱

 ی 2 وک یتمهنس حوا ب 2 زوقل هلغلوا رسا

 فر رش لو تودا ةي ولزد هیت نوجا ۍروها نیبسم*خاصمو هيج وپ

 ST باو مریخ یا و دنا مام ماعهات هدنلص وصخ مش رشلاتخاو: مرخ.حاحح مزا ولم اعتاو |
 ولت و کراتا تلادع و لدع هنتر“ موکل ریما لوا اعقا و

 . رایدکج قالوق بولوا لئاق لکره هنک ارذاو هفو هشنامذاو لع كهاشداب
 دعشدفاب رولوا ناربخ لک لمع * هننامداو لقع كهاشدا لوا نیرفا (تس )

 ادام هر وب تلاعو:ماقتا.نیتاشد ماشتجنا نیس داشداب( رند
 | هخبوتف هژنداعس ین و. کیا یرگی روت نم هام دبا: ماما هزوا ماظن نسحا

 ا “لیدل وا ماالسلا راد و ماشا:تنچ, ماش

 | ۰ ۱. هک هما یاتکرص اتاپ ستو آور لق
 هاشداب اشان سنو ےظعا ززو هدنشرف لارتممان هیطاص هدنسیتلاكناضحر هام

 | مالک ضعب بودا تکرح هنابدا ی ۰ :یدنا رایشلوا نانعمه هن اتضخ ناهج

 رب ز لاعاب ماع قلخ ولکدو هد دبا ج ؟یلیلج مج اقارب هلو هکیدتا تولان وش ماخ

 او ینتموکح هن تفاع یداکود e تفا هع بولوا الهو كاخ

 هدنکی دید یدیاررتک رب همدقرب نیرللوق هسالب یغجهلوا هلل وب زکیدریوهسک رج
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 جاوخ ۰ یا شلزا رب کیا هد رانوزد یسوزرا "كلعروک« یزد کا ۷

 | روت > ماتم تیر بوت درک كا ارا ا

 8 7۰۰ ۰ یدردیک تملخ بوک وب له لرو یر
ERو جی ناقا نیک کیا $  eجت  

 ۲ ۰ ی نیتنطلسبرع ونیغلهاشذاپ و زار فردت اشم

 مضح هک دج نیا تاکرلا وبا فرش نالوزاخح فرش قهلو زاما و ناتم

 ۱ ِ : OES وخ دن و هال یاناده رادندندالوا" دنع لا یضر( نخب

 ٩ هاتشداب تاقک۱"یدردنوکهتداعسرد 4۱ نا ينب یسییلنم الو بودا
 ۱ ا یو نرالا بان هزه هنافص

  تفلخا هن دام دلاو و دروس لافصا ج ندلجا لوا داود

 وا لاسرا ِ 1 فرش E بولیر ريب نییسهت 2 ۱ 2و

 ۸ او وردا مش ا هرو ت تااذع بو ۱ ربا 0 گراند

 هر تمایز یخ ت تاب رسا هلا

 € درد E ر کب ر 8

 وب هتس هیبهذ كن روغ نادغاسهلا یلچیلح یراهدازهجناوخ و اشان دم رب زو

 هداناوب ۰ وا لخاد"بولک نناج هنردنکتا هل رها ناتلوا نم [وا لب
 لقت هرصم هداوزو داز یرادنم كجه یافو هب هزوصنم رک اسع هلکشربا تاک
 1 | دم تدوع هرصم دن دعب یدلریو هضح صلاح وللاح هبهلجب تونلوا
 .) ویقهکیدنل وا نامرف هل وش توتلوا تبانع هبلام تایقرت ید زا تایراو اعز

 ید ات و ابا SS نبرد دان و هچقا رشیکیا دن رازاوس كنب روت



 هاشداب ترضح / رایدلاص هلغلغ هفارطاو هلولو هرهش بودرغاج ود رکا 1

 ردن دنراناش لاحت ی قیدصت مرحالف ردرا هنسک دساف یرتسارف و دناعم و را 5 ۱

  aروبظ هم ردقوچ تف قح اولو عباوت ارز رازسک نیرادیما | ندابناموط زونه ۱

 ود رد۔اکد یلاخ ندلالتخا رصم ملقا راردهدنایح هکنادام راردهدندسا 3دی

 هکیدبا هدنسهنس یکیا یهرکی زوب حق ءادتنا نوچ «ریدردتا لتق یموقم |

 هدربهر رفظ رفتس لوا هدازاشاب لاک نالوا مولع بابرا ةع رسو مور لضاف |

 ردرلشعد ځرات ظفلرب بولوا تسرد جرات ( برع كلام من ) یدیارکسعیضاق || ۱

 رول وا مولعم هسرونل وا رظن هنغیدلوا هدنسهنس چوا مرکی زو زوفط جم مات | ۱

 ردشلوا بوک ی رات رب هئوک وب لاک لها رب ندنسارعش كننرصع مولعمان یلئاق |
 دنتتسوا رصم هک ها * مور هاش یدتا هلبناطلس رص( انعر رکید جرات ) ۱

 * .مدق دن وادخ لضف بوشیربا * مان یدرق نیرکسع تبقاع ٭ مظع كنج ||

 فتاه * عرک و فطلزا یدننا ییلک مث * یدلیا بلص بوتوط ځد نسودنک

 ردارا لد 2مرات قلا ۲ میلسناطلس هلاروز یرصم یدلا * نګ رات یدبدییغ ۱

 نب نسح ندنابرع خویش ا مام نیرصا هسک ارج رفردنکسا رابرهش

 هلا لیزج ناسحا هجن بودبا ماعنا راتءاخ هرقن نبا دجاو هنعابناو هیسعرم
 ولو هنسارما هسک ارج نانلوب هدنتمدخو /یدلیق ررقم هنراودنک یتیرارپ هن

 هیاپنب هریما مان بس متاخ ندهلجج یدلریو بصانم هجترهبنرم ول هبت مو هلو
 ناطلسو رایدروب هیجوت هربمآ مان ناجا وا هلع و رایدروب ناسحا یکلفشاک

 ناک کهن بودا توعد هنراهبلامروضح ی هعبرا تاضق نالوا هدننامز ۳۸

 هلع هلدحا و درف هکرلیدلیا ادن هرزوا یرلنامرف و رابدلبا اشا هشرر ولرب

 هلج ود هبسفلوا ضرعت و لخد ناکام فیکو ناکنم ًاساک هنفاقواو هنعاطقا و

 هللاو یدننا ظفح هد هنزخ بولا یرتافد تروصو رایدلیا دیق هنالصم و هدک اج

 بولیزاب وید هسرد ا لیدبآ یو هکیک ره نوسلوا هرارزوا قنعل تلوسرو یلاعت
 ههاشداب بولوا بلقلا نیما ارقفو اینغاو احصو العو مث “لاها هلجو یدلریچ

 زوضح یکی هربخ تل نم یلاع هاشداب ترضح هرکص ندنو و رایدلیا ران و رلاعد

 كل رولوا لصاح هل ندرصم نوجا لام تمج بودبا توعد هغ رانو ام#
 لاؤس ندروبزم بودبا راضحا یناغیچنب رکبوبا یضاق كب هربخ هدنراکټید مسا
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 | مونلانیب یابناموط هجک لوا  یدا ینوکدحا هکی لوک یحنرب یعرکب هاو 1
 تاعنامز بولوا مام تایح تدم وهاب هکیدتشا ییادصو نکیا رکفتم هضنیلاو

 ۷ | 0ا هد دوجو هدقدلوا رادس هلا فوخو راردا هست بود لزوک چآ ن

 تن 8 یحاصم ع دق هکلصا *یضاق یک یتیدل وا حابص ردنا هدهاشم مغو تلقثو

 | تیصوهرو مو تیاور ینتسایژر بودا توغد یدیا ندنراتسود نالوا راغو
  یدلراص ود لیق نس یعزامنو هلا نس یفیفکتو هلا لسغ نس ینب هکردبا

  بواکر عدا ندنفرط ءاجج هاشداپ نکیا هرزوا تبحاصم هدفرطوب رانوب
 | غاتوا یابناموط یدلیا تعزع هباح وا ید روزه رلیدلیا توعد هروضح
 | باب هلیهاشداپ ما بوقیچ ندورچا یماغا وبق كبجلک هنکوا نوامه
 ۲ هرطاق ر یرو نم محام كدا زارا نواه طخ نوجا بلص هدلیورلا

 ٠ نیرصقلانب ندناو هب هیشوجرم ندقالوب یرغوط هلا رایدانم هک وا بوریدنب

 | رنروک یزودنا تربع زور لوا/ ر یدنابق وو یزو بوراب وق الیواوو
 | ریدشا رادر هدهلیوزا باب بوروتوک هلا لاح و / رایدناص یدبوق تمایسف

 | هدعب یدلوا رابتدب هسک ارج هننف نیکست بولوا رادهزروا رارقسالایلع نوک چوا

 _ | لصا "یضاق بودلیا هبهبرت یغیدردیاب نوجما یسیدنک یروغ ناطلس بوردنیا |
 ۲ ۱ ءاشداب ا هدربدت بو لوا دیقم هبهزانج مزاول بودا لسغ هرزوا یتیصو

 | هکیدنلوا لاسرا هچفا هسیک جوا هلا رانغک رخاف ندنس هیلاع فرط یراترضح

 | ریدردشلوا بوروشیپ رلماعط هرکص ندهباهنیب قدصت هیارتف نوما یناج
  یروغ هرکص ندفدنلوا ادا بونلو ضاح یراتضح ناخ میلس ناطاس هدنزام و

 یهتنع هدن و یراتنطلس رخا كنهسک ارج . یدنلوا نفد هدنګا هیقسف هدنسهبرت

 هلمجورب جم هللاو هکردراشهروی یراترضح هانیلاع هاشداپ ولتداعس  یدلوا
 بورپ و كالیکب رلکب العارب بوروتوک همور رابد یدیغوب مدصق هنلتف كاباموط
 حالصا هک ام شمالك د قفاوم هریدقت زعریبدت نکل/یدبا كما مادضتسا مدارم ا

 شهاردبا فسأتقوچ وید دتا رابتخا ینلتق نیفلوا مها ندهلج هک نوجا مع

 هلیحورکم یلازغدرباح هلا ك هرپخ هکر دروطسم وروک ذمالصف» هدهبرصمخمراوت

 تیالو هن یاباموط ناطلسلارصت هللا هدنکو ا لیلخ ناخو هدرازابو وشراچهلب
 ج

 سم



 و ۳
 ندنیکنج هادیر زارکت نکیفوب لاوز هبیسیا ًاصوصخ/رکیدلیا لتف هریقخان |
 یدراو هرم ون زکلاح تبقاف /زکیدلیا لى .یخد+یرلنا:هلدردنوک- هم رکن ا

 میطعلا هّلاو کی دتا بول وا هدنءبش ندیهایشدای:باوج یابناموط «دنراةدرویپ ۱

 هقمریدنوق ههفاتیضلا راد-هلبا .مارکاوتزع یرلیچلبا نالک ندزکه يلام فرط |
 دهی یذلیا لتق نیواک ثسار هيف سو زورفم یراکدید نالعرب.!.مدلیا لاسرا |
 للا وزن همکار جت هام! واکه نیلا هلل مکا :یدلوا یس هداف كردت عووقولا |

 ۳ یدزلک هروهظ-هسلوا در رع هل ا: تر دو فو ردم یلابفا كزكغلاط تداعس كرم و

 ردنوجما تنایصیزلا ءولام وز لابعږ لها زمکیدتالاتفبرح و لادجو كنج هلکرس |

 زکسردیا لالخسا لهجو هنیککوب زا بوک جلف هزمرزوا مز زساهکاما |

 مدلکهزکیرز وا ن: هک ایدز و اوج زاسو مارک زاغا اّزغ ءاشداب ترضح هدکد ید |
 شابلزف ههاط+حداک نوجا نیم ید ترا هک هدر و..مدلک لا اوتف اصوصخ ||

 لوا تودبا.ك رخت ییلغوا ندقلا وذ یروغ:نالوا زکناطاس. نکیا یک هنرزوا |

 هبلح ٌةسورحم و یدلوا منام هظع داهجرب هلیوا بودیا ادیب داسفو هنن هیعت دادن ||
 ییدلیا ذبطف هزمنوزوم له بولّوا قفتمو لدکی هللا یضفر كولبر هتک دناک |

 یدنروک لوا: تنه و رودق:فرمص هکمزیو ییسازج رو زع هدفدل وا ازم وعم
 ییتب هعفد"یزک رش :توردنوک زامدا ر زکیدنا ارگ كتا كف مدقم یرات ول:

 یزچکی هرکض ندنا لید رو تاوح ودر زکیدر ورا :یرکیرورغو داسف هدک تا

 | یدنشا رودص یزانامزفنوجا هنفاسح نوک جاقرب هدنس هیج اغا سایلایسافا
 مت هنناتتستللام ناخ میلس ناطلس لا بر تیانع برع تیالو ماع نوج ||

 | وطرها )بوزوب تدوع هنصم نامه "یدلوا مدع فلم مزاع یلود یادعاو

 | كناوپا" هیرنصم نتازخو /رلیداوا مایل هح خا وضخ فان یک تیآ )اھ

 | عیزوت راششح "نوریب نادناسح و نوزفا نددح ههانب رغظ هایس بوزو نرزارهم
 دیار دوخ یابناماوط :هجنرکر ۸, زلیدلبا لامالام با لام نیر لاما تیک بودل
 رافال بضا راننفهلاع ئارز هرزوا لاعب نامزف بونلوا راتاعر ےیظع نوک. جاقرب

 ۱ تیونانبا یهک- هنفیدلتوط: كنابناموطهدارق و .تابصقو طم زايد نکیا شا |
 | كز یاناموط :ناطاسلا ضنا )تولوا هاذ هفالضخت توبم اما فک
 قحالشاب هکعا هان یرصم:فارطا هاکن و هک توانا رومظ ند هشوک زب یریره

 رهش هلکه روک بساینم هجو یسهلازا .هلغغ وا ممف یرارتسا هرزوا یناف و داسف
 | ی > بم



 وکیل و لوا هکیدتا بوت «دنزانناع نیشرو هیر هنکسا هلیسهظحالم 0

 ست نودنکا نامه هانرکهتساربصق كن ذخا بوشوا .نبرزوا ندبناح نهو |

 كفاح نزا ههرزوا ناعع نیا هدن رک دار ونک هنزع نوضح. لیذروتک هان

 ته سس سس

 | هساخ 4 ر هب دا توی یزرادنا لایا یحلوا یرلمولعم
 .داشداب رنک بولیکجت ها تاتشو هلع دصک لوا قكل وامل للنبتا ارازف

 کب لذ یلتخوا :راوسمنو قراشاب طصم یتشکب رلکب یلیا مور-نامنه نانهج
 ۱ درب لاسرا هدرا ہا رک صحت هبا ماس نعنم ییلازغ :دوناحو یکی هرخو

 قوا یصخرج یرانلکیق صلوا رادربخ ندنراغلیا لراربکح بقع یایام ول

 باراک یسابنص كناهروب ملل درو نیداد یرلزغا هست ز و هریک هاشم
 رش كننوک دزنو كانو یزاروالد لیا موز هدیصع تقو ن یا لوالاعیر
 روبط قال كت راتسمخ-مدینیالوا نایامنو رهاظ هدنسهلاقم كعصح یرارن
 نالوا ترڪ دحسو نادرکوربودبا ناطذا نیفیدلوا یرازادتقا تمام ىکا
 موی تګ زادرا د مور رکسع »+ .ازایدلوا ناوربهلیفو نخ ناج طلنبال و هری
 . قیابامولم ت وابدا زبمدن و دلمع باوند هم یک و زسا ین, بودا
 3 ترفم هده كان نمالتخ ناه توک ندلس قعل وا شوأم ندهلباقم نموما

 بوتشود ةثبدزا مور یارضا: ر یدلیا زامو"شوفان لو رارف یرغاوطا هنراید

 . | ندنکو ا یب رل و رابدراقیج هزانک بولیتا هدرا نا ضصاوخ لاا تینا
 || زلیجهدزم هنفرط هاشداب ترضخ بورد هت از و ولید راضا نکس هلبا همرقم زہ
 .تسالخوخ هارد ۱ نةما رشڪ ز راد داب لر ندتزول جوارو رب دلی لاتنزا

 :بونلاچ یهاشداپ تبون با ناشیلام :نامرف نامه ریدروط بزنید هد ور
 ریتم راکماکرابرهش یدلوا نافلنامداش و, رکن مع بیونلشاپ هغلتا رانوط و

 .رانضحا هش رات : واته روضخ یاتساموط بودا رارف۰ ما .نهظع هادنازاتداعتسم

 . ریقوت بولا نفالس"یتد:یرلترمضح هابشداب بوریو زامالس 2 لم هدک دنیا
 || یابناموط تونل وا توکبس وادشرپو رلیدرویب وید الروطوا قد اوات
 هعلاطم ینتاله و + نشبنج اوا ینتفابق رو نما ناهجب هاشداپ نکیا رکفتم هللاحودنک
 | جاقزب بزغلا ناطانساب , هکرایدرویب باسط خ .رکشند کفر لش زارب بودا
 | هزفان مرر هکنسو هبلخ نامه /قدلوا لئاق همان یروقرپ/بولاص ربمدا هعفد
 | تیغ ردغو فیح هزعرامدا ؛لدد:نوبعا وا كرابم:هژودنک "ینیربغ نوسلوا

 ےن
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 ءاشداب ناشکرب ناشک بولو مور ناروالد یرابفسا نالوا زن ەد لەش |

 یا راردیا ارجا کج تسایس هدنیح یراکدروتک هشب رابلام روضح ناهج ۱
 نامرفیرلشا ًموعنوجا عفروعفد ین وفع كناوهنالوا ادب ندننژک كرالوتفمو 1

 نودرک غانوا قجلاةندنیحالص هلامعتسالینءام مابا هنر بولبتا لب هبایهاشداب |
 و هدشفارطا هیحاص هدانا و یدنلوا للفت هعضوم دیعب ندلح لوا قاط

 هاکرد هلیساحر قمراتروق ناج ندیاطاس رمق رشعش یلازغ درباح تح هدروس |

 شو اطع هاشداب ولتداعس یدلیا اجر یغنلوا هاشنهش وفع نیرفو اهلاهیلاع
 ناوارف شش و ناممحا و طمع هجن بوک .ندنهانک كهارک نوا هان تست 1

 ۰ یدلیا نارماک و زاتم ندنارفا و یدلبا

 +٭ وا لتف و رانفرک و رصم نیطالس رخا یابناموط ربپدت رکد ل |
 بولوا دیدیا هدنساننا كنج نالوا هدنجا رېش هکنوک لوا دبنع یاباموط

 هبهلیحو زکم هن رارکت . یدبا شقک بولیکج كرهبد دیعص تبالو نسهدنق
 برودن وکح یچلیا هلا هما تیدوبع ضرع هیالعا ریس هيا بودا عورش |

 هنکیدتا كنا نابج هاشداب هدکد اانعتو احر ینوفع كغارج ودنا باکترا
 نسهبشو رایدلیا لاسرا ناما تارب هلا یلج نطصم یمادضتک یلوطعانا بویلاق

 هشد اتش لوا اریدشوف اعم ههناب رو نالوا ندهعبرا بهاذم نوحا هلازا |

 و بوزسښوک تماطاتروص هکیها و یب هنيا و کف ا

 ییەھک بوکی ندلین نیدلوا هاک | هان رفظ هاپسو هقیچ نددیعص رابد هلبا هلیح
 قیطصمناراو هلا ناما ندنل ود رد نامه هتآ نا هنناج ماش و هسدق هناق هزدنوک

 هدش وردودسیهش ینسهلج بویمریو نامزو ناما هرلنالوا هصسهلب و ییلچ ۱

 ناشی رپ و رارادرکدب كسی جاق رب نالوا دوجوم بودبا دید یداسف نالوا
 ی. لوا هاکا لد هاشداب اما" یدلیا راغلیا هتم یکیدتا هظحالم هللا راراکزور

 یم چ وا كنيل والا مسیر هرو زم هنس بوبا داقتعا هنیدایقنا هلصولخ كهابتا

 رک اسعهحنربتع ویدروک رکسع هنسببرغ بناح تال رن اطایتحا ینوک هبنشراهچ

 | سکر چ كي چ وا یکیا روعش یب یابناموسط نکیا هرزوا روبع ندلی روصنم
 ترشابم هکنج ندنفرط مدنامه یدشود هديا روهظ ندنراوشراف هلا روهقم

 هکدتک/رایدشربک هنی راربرپ هلا قحناجوژ/ریدشربو ریدشلاتدم لپسر بونلوا ا .

 یتیدلوپ دایدزا یراموجه هنب رزوا كموش هورکلوا بویلشبا یدرا كموررکسع ۱

 7۳ تب
Eبد مگس <, ےہ سدیم اپ  



 | مزع ورک * هدنعات تڪ مانشد بودا * لب رب یدک هن جسم بوش

 ٹک بودآ ناشب رب و هدنک ارپ ییهسک ارج هورک نارعاک ناخ ملن هکنودچ ۱

 صعب «یغاشا ندوراقوب و رایدقب نب راوبق نب رلوا لاحرد هججو یرافرش
 ۱ تب وروس ندنرلجاص یرلتروع ندا مادفا هتابخ هلوقعوا بوتا تاله
 | یرلدسج بونلوا رادر هلا رام نینهاندنرادم هدنرهشوک یراهناخو رایدرافیچ
 بولیصا ( نیرضاحل حصن و نیرظانلل ةربع ) مایا دما ew توب روج
 ٠ || مظع كنج هدنرفاقوس كرېش هک لواو نوک لوا مالک لصاما و 1 ردا

 3 : هکینوکیجنزکس كنمرحم یسهنس جوا یمرکی زو زوقط هک یسئربا بولو دادتشا

 | نابن هدرهشوک نم یرایضعب /یدلوا قاط یراتفاط /للیرصم یدیا هعجب موب
 | ندنراهناخ تبکت یرانالق هدنزو یدلوا ناهج یاوسر هدنسایس نادیم یرایطعبو
 ریدلیا بلط ناما بوقیچ ربرب هنرارکت بولوقوص هغاحوب رب یرره بوقیچ
 | لرصم هلا رتلود یہ یک ودنک یربره سک ان سکر چ جاقرب یآردب یاباموط
 - | مصم یدلک دجرک | ( ظن  یدنا ناج هقبتع رمصم بودیا رازف ندنفرط رب
 ۱ * یللد سکرچ رفن جاقر بولوا # هقبقع یدنود یرازوک نداکب * هقبتع

 و یراصناو ناوءا نالوا توست هی , ودنک و ر ز ہدعص كلم یدلنا

 | ها دش و ديف هنسک ولشاب وللب زوب زکس ند هسک ارج یارها بول وا راب شنا ۀمعط
 || یدلسک یراشاب كنسهلج هدننادس هلمر هدلع لوا یدلروتک هنوامه روضح
 ةنسلا یعیدل وا كم یللا یددع كنهسک ارج یابقشا نانلوا لتف هدرکرعم لوا

 قح وا یرابرهش مولعم یرارف هنتنالو دیعص كلاباموطو ردروهشم هدروهجب
 یتمزاول یسهظفاحو بوئلوا دیک ات هنظفح بو وقبلا ردنسک دقعم هنطبض لرش

 كلام و رایدروب تدوع دهنه زا زج قالو هرکص ندا رایدروک كرات

 هل ر تیانع برع كلام ج توردن وک زاهمان عح هلی رلت الا هنماکح ةسورخ

 ' مالعا یتیدلوا رسم روم "هرهاق نالوا لوللا ةرسح و رعبيم

 ۰ یدنلوا

۱ 

 سو هک افی>و اغی رد اماف مدلا یرصم هچرک | هدنیح یرافدلوا كلام هفسوب

 ۱ امت رص رهشو ردروطسم هدخ راوت ڪڪ یرلکدشا تما هاش داف
۳ 
 سوم



 ا 7 اوج ےک ےب

 ہک کھ ا

 وب ندا مز ںدہک کید هلو اعقاو ی دناهجنالعلس جد رکو
 وید/شعا لهاج,دوخو . ر یدیا نوچ ا نوبسلوا نابحا رهدنم بودلیوس |

 ع

 كنسزپ هللا اعم هسخوب 4۱ .دصاضا نالواهدکنای یناببحا نسجد لوا رایدروب

 هبصع ءاشداب : ترصح هدکدبا ۳5 حراج ند دا ود زوالق هد كناسحا . راب

 ناور نتاود ی دیک هلبا ا غب نآ لوا مجید رانوسلک ندنفح .كنوعلموش بولک | 1
 / ۱ 1 ا راد دد ( قعسبام هیلغ 5 زایدلیا

 یین نوش درازا as E ايها یلیخ هد هب رزوا كل ابتاموط هدانناوب

 هنایلبم ینلاوجا و ,زوا یناطلس ,رکبع نددیعص تیالو هه, ر هلا

 هدایو اا هکیدتبا اد : رایدانم هډنڪا كرکسع هلا نام رفنامه رایدلیا ضرع ۱

 اک ید وا ضاپ مکس رانوسل وا داما تول وا مد تدات و رازق هدر ولو

 رلیدروط هانا هجورر هليا یهاشداب نامرف جد ماب هلبج رلالوا رظان هفرط
 ندک ر ادتو ها رک یابناموط رایدروف رپ وط هدا وچ فا رطا كنون امش یودرا ۱

 نی,ور رکسعو یدریک هرصم ندق رطرب بوبمهدبآ مادقا هن وب قحلوا هک |

 ۱ نگو لول وز ناف دنج مترو هو ری ا

 ۳ زد فاش نی یمن یرچچ کیو یاب ! ییطصم را سو |

 دجهک یکیاررلید زدن وک نوجا كنج هرهش توز ود4,۱ یرازآدمان هال زک لوکس یاغا

 هکیدلوا .لانقو كنج ,ردق لرا هدرهش یتاوساو .دنززوا .ولړن. هج وکی لاوټلا لع

 . یراتروع رب یش لرم .ناجالف یدل وا لامالام یحارهش ندنسهشال كن هنیک ارج

 قاریطو شاطندنرزوا,را هناخ ضعپوندرانزورو ندنرزوارران عفت میرن الغوا و
 رک اع هلکنکودیغاشا ندوراقو" باو دای رو ص هل | راناغزقو اغا تاروزاقو

 راوبسب هلابقا تسا,راق واب اهاشنپش هدنلاب مون راد ربو هساصم یلیخ هبه روضنم

 یزغوط هرهشهحندراو هک وا بولوا كننبب نایب د هانپ رفظهاپس ًاموعەچلوا

 رارداېب بول وب لوب هلوخد ندنفارطا یراترامت هپ وسو نښج ,ناطلسو رايد روي
 مبدا پونا هشنا نراودنک لاثم ردنسو رلیسکچ هن رلشاب نیرارپس یرغوط هرهش

 ناقی»راشتا یرکسعوناقب ندرارب ثسکو دوخ یرازابمش یرهکب زایدکو یس حدا |
 . هنسکدوب نم .یدمزاتروق شابناراةیچشاب نور: هکریدلا هاش هاب وس یایفشا

 نف وکو نما شوكر کک هاتشداب رابدمهرازو هم نایک هر
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 : (ناوخالا قرف دنادشلادنع درشک ءاخزا .عع اخالا یوعد.) ردشم د :ارعش ۱

 | كب هربخو .یدلیامالعا یبهیضف بوشل و هلکب هربخ بولکتقوتالب یبحم موقرم

 || یدل ریو لات د ناما یدلوا .ظوظح تیاخثح دیا ضرع هناشبل اعنافافت نامید
 یهاتشداب روظنم"یکل روزه هدزو كنجو یکلروالد كسلا و یارک ارز

 هوامش قانوا یرغوط بوسوک تعاطا هدکدزبو رخه لاو یابترک :بوراو

 ك هربخ رایدلیا تبح ضرع هنرارپ یرب بوشوروک هلی كب هیخو را.دراو
 هله :كسرات ۲ 4 هکلبت هطرو کودنک« نوت ردهدکشابثالقح دار یدتیا
 اپ یکیدلک لکب یابتزکو زایدشلابحرح بوید ږیلنا لضحو شل لاز هللدجا
 تاکر اعم هساکب هربخ .تونلوا توعد هب ورا هدکدلیا,ضرع هبال عا زب رجس

 هاشداب ۰ رای دروط بویلغب لا هدیسهاشداپ + اقم بوروم زوب هباصن تداعس

 ند ورد بول وا ظوطظحم هلتاغ ندنفیدلوا عبا بولک كالا و یابترک یراترمضح

 | فاعذاو لقع هروک هنلعش تباهم كنوپ نکلیدلیا تینا هناسحاو تیامرتیلک
 || مهاشدان یلپ. هدنرفدروب باطخ وید كسبمنس-یلاو یابترک ًاناصما وید ند هجن
 كفل زا ماو ات داک و تاکرج هنااد رم كن ق اب هاشداب ولتداعس ئدید مب

 تسرد: نخ ود ردهدایز ندزککیدروکو ردیاب نالا ید.لوا هدنراکدید

 | ناطخ كان راترمضح هاح جس هاتشداب نادان .هیفس لوا توربو باوجندنزو

 ج تول وا س وأم ندنایح هلکعا هظحالم ردغ تروص توذلا .نط بالتع

 | كيلپا اعد ؛هکنفت هیوط كراو رلیدسک رلمادنا هن هکیرکسعو اکس رانالوا مارق
 بدا تلق هکدتک ود یدیا لکد زکیراک كس یتباوغد تارا لبا .ملف هسخوپ
 3زس هکنوچاپ هک بدروم رارکبت راق واب رابرهش یدلنشاب هکمرزو با وج هززوآ

 شر قیزلم بودا قلطم تلاغو طلسم هزکیرزوا یر قح ترحب زکیدل وا

 ندا تولغم هزس ؛یرب هکیدتاا هدنزکدبد یدلیا لاا هلا لاکششا ساو لاح |

 رم یضارقنا كتلود رهو رد یهلا ردقو اضق نکل, ردلکد زکتردقو توق
 اطا ود زلاق قاب یداکبس تلودو .شعا رزم یعوفو كنو :هدلازا.لزاو

 راب ٹل واو مهاشداب تومهروتک تقاط هراز وسو کم هریخ تبقام هج دیا ناسل

 زی ردقفانمر درتع ندیکسا ردراوشد كیا هدنمرش هلفطل نوب ردد,دلپ دینع

 ٠ | ها یلاستسد ناما رو نم زشابم ی رادلوا رویم ندننکیدلکه روهظ هان

 || توکتمو بواغم هللا تبیس هن اب یدنا هدیل اکزککلزوالدو تالتعاتفش و:تالرا
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 فرادیخ نوک نوک یسبیلاعشو یسیقرمش تایر هکراو هرصم یا
 | هدام وب رب رلیدلبق تحارتسا نوک حاق رب رام ترصن رک ادع بول وا نزم

 | هلا بلق حارشنا بور وب توعد هنبرتزع روضح یکی هربخ تلازم یلام هاشداپ
 | یدل وا منم هن رتع زه یرلتع زعون كنسهشاط هسک ارج یلاعت ها دو هکیدت

 هدنراق دروي تاطخودزرسرروک باوص هت نیس رده هدنناب رییدن و یأر ورک ندعش

 هباتا یرشیا كهابت هسک ارج هدیهاشنپش مودق نم بودا امد جد ك هربخ
 ادن یدانم هتفارطا ارپ هکر دون ییذیلد ریدت .  ردشعنربا هماحنا یراذی ولو

 ربخ بولک ه سیا راو مدا شفلزک هدنفلوشنوق دوخاب و هدنوا كیک ره رلنولیا
 تسایس میظع هنسک نالوا هناخ بحاص هسیا رونلو هرکص الاو نوسر و

 ناوسچ هلوا فرط رب هنا و رذع هرکص هکردکرک قغلوا هنت وید رونلوا
 بولا لق هشربلا كرابم ودنک مرک بحاص راکدنوادخ مدلوا بودیا مالعا

 وفع كولم ةنسج تربس بود ( نعنمل هللا جرو یضم ام یّصم ) هدعاکرب

 یت ندرکشل راس و ندهسک ارچ یارما هرکص ندنوب یدعا ردک ولس هو
 رانو لیا رابتخا یرمهیلع تمدخ بولکو راهظا یبودنک هسیاراو میکره شلوا

 ږیک رکو رغص رک رلنوسلوا فرصتم هسباراو هنره لابعو لهاولانمو لام
 رهظم هم هيلع فاطلا بوليكچ وفع ةر هنمارج هیفيحص ادک رکو یاب كرکو

 هیلوا جانم و منام درفرب ردررقم قفل وا اطغ هدنسهلاقم یماطخو ردشاوا

 فارطا و هدنرالبحم تیعج-كرازاب و ؛اربش هلج بوزاب هماخ نکشم همان ود

 دج هدکدنبشا سکره هکرایدلما ادن رلیدانم هدارقو تابصق نالوا هدننناوج

 ناج هشرا وامه باکر كنیراترضح نامج رایرهش بودیا نادزب رکشو ناوارف
 ییبرابلق كنادک و یاب یهاشداپ تبح بولوا تایاغیب تافتلا هنر ره وب داک بوتا
 بویللا داتعا یدیارجت یراننیط هرزوا دانع و درمت ندیکسا هک رانا ید یا رپ
 هکیلاو یابترک ن د هسک ارچ یاما  یدنلکن دنراقح بونلوب هرکص رلیدلک
 یبحاص زوس فورعم هلبا ماکو مان هده رصم كلاعو فوصوم هلا تعاج لاک
 یعدق مان رکیوا نا یبحم بولوا یراهراب هدنرب جاقرب كموقرم یدیا هنسک
 یرایدانم هعفد چاقرپ یک موفر یدباشلوا ناب هات ناخ كیرب ندراتسود

 ناما ندنهاک رد ناخ لس ناطلس  نوحا یلاو یاینرک هکیدندیا دارم تكحمدیشا

 مکت هلو هدنمدخوب مهو هیلیا عفد هلقیرطوب ییالب ندنسفن ودنک بودیا اجر

۳۹ ۱ 
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 ده تام و (دنهس شاع نا یوط)یدشا معااراد نلازم و یدكلیا

 نات هنموحه كروزرپ مور ناروالد موش هسک ارچ رکتشع لصالا و

 ناشی رپ و هدنک ارپ * هرکص ندراعنیب ششوکو  رایسب یعس یویلاق یراتفاطو

 PFPA رزو كأرد یابناموط چ رایدلوا ناشن ی و مان ی هددنحاو ناو

 :NY دیعص جد ینیکیا بوبلاق هتک هیت یربغ ندنمجم نادوس

 اب یخو رادحالس ریما ندنرابک هسک ارچ یارما ۰ رایذلیا رارف یرغوط
 هاسح نداوا بحاص یارماو رادناودو بالا بجاخو رک روخارمو

 ج ندرانا یدیغوب یناناپ ودح دوخ كرانالوا راتفرک تولیسک یراشاب رل هنشک

 رایدلوا نارب رمسشعت ٌةمعط هليا ناهج هاشداپ نامرف ںویلرب و نامزو ناما هنبرپ

 هلج یراهاکرخو يح و هاکشورابو رایدلو نسازج تالشک رس یراکدتبا تبقاغ
 ۱۱ ( اح هکرذرافلا قاعویط هبنرمرب مور رکسع بوئلوا اهي
 ۳ انا ر ۷ یدربک رلهفح ردان هچن * هلحرم ندرزو مس یدلوا نزحم

 ا اقاسو كب دوم یلغوا ناضمر نالوا کارت هندا جد هدلاتف و نرخ ناخ

 3 ناف ندقلیشاب راد ترخو ك سو ندا تیدوبع ضرع نکا یک ات تاتع

 ۱ ا نذبا رارف ریدلوا قحلم هنتسهرمز !دهش ندنزوب ا
 7 ا و هرصم یک نوا ناح دن درا كد امام وط ندنل و بطم لبح یک ران

 ۳ . هرصع تقو راکماک رابرهش رایدندنا هان یرلاش عفترع تورتک هنرادن هحوک

 هګ درا بودنا نیییعت راکولب هسقعت یرابرارف بویعا ندنرزوا تا نیکد
 ۱ ۱ ها شداب هداضق مان دا لصتم هبهینادب ز نالوا هدرازو راک لو رایدردن وک

 ۳ رخ راپدتا مارا نوک حوا بولی روق: هدرارس نوا ماشتحا نودرک
 2 مےلنانالوا یتاقا نیطالس ترسح دج اهل نوجا ازغ ٌهنهتنولک ههاشداب ر وضخ

  قاطواو یدلبا سو تسد وند رد شلوا صالخ نانرادب هنک ار رقم

 ا ا رژوا دا بولب روق هلمکسا هلبا یرهیلام نامرف هنکو ا نویامه
 ادا ه هدرب ارس نورد هت هدعب رلدروگ ندزوک قارطا انارو راددروت وا

 نوناق بوناوا نیسیمت ر.دا نوا تسارحو ظفح نتالحم كرہش و ربدروب
 دنعص یار دوت یابناموط یدلبا ادن ربدانم ود ردناما نما هوزوا ینافع

 | زاخ لوخد هرضم نورد نالوا ررقم یسغا ترشابم هدانف هسن هدهدنننالو
 € وم رایدروس لوزا هدلحم فورعم هلکمد هنااطاس هدلبن لخاتس بویلروک

 س سس
 ےس ےس س م چرت س ےس
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 ردات ها یدبا س و شر دوس ی < و ۳

 کا رام ر راربد نون هکی دا را راو E رب هدرا وطالا بویمهلوا ۱

 یساد ص كوط لوا یدحاق هف طز یدنکب ورو شتا هب وط دصفازوا یدبآ

 همدا رفن یکیا رب قحنا بولاچ یتنایرب كنیدحوم رکسعو یدلاص راهلزاز هقافا |

 اراب وط نانلوا لقن نده ردنکسا وندرصم یرادقم زو یکیا راسو یدشرار ا :

 برقم اشاب نسح موح رم یدلو تروص یرالطاب روصت بویلوا رک راک یرب ره 9 3

 نوج هکردلوتنم ندنانونلو رضاح هدربهز رغ رپ لوا ی
 هم رار یرو راد شروط رک ي کو یداروق یرلبالا كفرط یا و

 لوص كنودع هکیدروک یتا رایدشروا نانسو غیت هللا قح ناج بورا تاریصقت _ 

 مزا بول راوسیودو راذکه ین یدنجیلولب رب قرغتس هنشوجوهبج ندنلوق 3

 بوتاق هرب یرب یرلفص بولویوق یک شنا رانی هب رزوا یلوق غاص كرکسع | 3
 هلا اشاب نانسهدنکو ا هزغرکم رایدناج یولک هند كنلعاشاب نانسهلک تسار ||

 هلا ماحرف دب هنر نالوا بوسنم ه ودنک شما یلازغ درناح ندا كنج | 3

 فص یاشاپ هچرکا شلما مادقا هنأرج هبنرموب نوچخملا ماقتا ندروبرم یاشاب || "
 یتعشد هورک بوربو تلاقما هنالخ یسوش و نوری هادم هس دارا ا

 هدراز صرع راکو هدهار یانناهکاما یدایا نوک سنرافاصو نو ز روزوراز

 هلغلوا ناور هدايز ناق ندنحورح هني بولوا رادجخز یرللوق بولاق ندنکرح ||
 ارادت هفحر و رب رلیدردنا.ندنا ںورک هقول رق .بولوا لا

 یراتمضنحرورپ هدنن هاشداب ندنفیدلوا ردکم یلاح كناشاب ناس رایدردن بودا ||
 دادما لاخاق ید انا للاب هک ها یرااغا ینکولب یالغوا هایس هدقدلا رخ ا <

 تربغ هرانالوا ناشیرب هدکنج یاشا ناوتان یاشاب رایدروم لاسرا نو جا ۱

 بیدرریو راتګ وید كمروچ زو ندنعثد بوناشوف ندرب یکیا نیغاشوق
 راثآ بودا رارق هدرازو راک هصرع هحدبا رارف هرابدا "یداو راک اخ یودعو

 میلست هقح ینیربش ناجمد یغنیدلوا ادیان هسک ارچ لابا بک وکو ادیوه 2# 0
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 ۳ ۰ هفرفت هللا هعدخ رب هزغلام ندفرط ردر وز

 عس هنس لباقم نممد بوروک نبهزاول تیج بویفلوا تافتا هکر دوب قيال
 دهیطاص ید هاجلاع هاشنهش هدیناجوب . یدلیا سلجم عفد وید زودبا تمهو
 هم نالو ترپشهلکع د جاطا کرب تو ندن و هیصف مان هاقناخ بوقلاق

 ۱ هدرو نم لزم اشا نانس ردلو اتهاس ترد چوا هرصم هکیدلروب
 العا رارکت یتیدنلوا راضحا رایوط بولیزاق راسم هدنرزوا لوب بولوا قالم

 او فارحا ندنراهلباقم نوجا لاطبا یتیرلربپدت یناطلس یارا ملاع یار هصلوا

 .رارزوا ندسع نالوا یریلومآم فالخ هکر یدلیا قافتا هجها وش بولوا

 رصم بوروک بسانم یریدن و ځد تلود ناکرا  راهدا موجه

 ورکم هورک لوا ندهوکشاب هوک مان بطقم لبج عقاو هدنسبیونج بناج
 اس بارت هدل ۰ لوا و یدل ررقم یکعا لوزن یک ناعنآ لزاون هة سوا

 انس ردن بحاص ریزو هلب رکسع یوطانا هدلوق عاص نونا وا ءان ترصن

 ۲ اح هنطاو کب داشخرف ندنلسن هردنابو كب ىلع یلغوا راوسهشو رل د یاشاب

 لوق لوصو رلیدروط ارا فصا یارما راسو كب دوم یلغوا ناضمر نالوا

 ۳ || رما | جاقرب و اشا سو مفا ا مج مظعا ریزو هللا یرکسع ۶ یلیامور ید

 ۷ داوو هدایب كيب هچن هرزوا ۷ رب یدلیا رارق هجو ولل وب رادمان
 ۳ و E هموعش و نیا بولا یفانک او فارطا كن راترضح رادقعلاع راب رهش

 3 || سیخ یحنزوقط یهرکب كنه اید یسهنس یکیاییرکی زوب زوقط رلیدل وارابرهش
 0 و ا راس ندای نالوا مور روسشک رادلع رصنلا لع هکدا یوک

 | هليا رینمو رهمو رشم ناتسب رع رکشل تولوا راونارپ هللا نیرز هتش یوترپ

 ِ ی هکر 4ا ناونعو ۳ نا ۳/9 تام هاشداب نامه هرکص ندک دا رامورا



 رایدلقءار مزع كلرهبد ( هللا ىلع الکو تم ) بوتلوا لیمکت رفس مزاولو لیمح |
 لزانم عطف بولوا یهار لبلد كنراترضح هانپ ند هاشداپ یہلا دادما دیا ||

 ہللا دارا اذا ) رلیدنک بولیکح ندنجما ناب ی ناباس لوا ردنا لحام یطو

 نون لا ةمکح یاضتتم نع بوتلوا لع ها ضخ ( هنابسا ےک تی [
 ییبابسا ردا * الوم "یشر نوت هسا دا رم( اش ) هدنامز ره هکر دهن رزوا 1

 ناحصس لظم رب هددیعب دهع و هدیدم تدم هلا دیش بر تردق ( ژن لایه كنا | ۱

 مودق هکاوک بولوا ریس هلا تجر باسسحت ناراب بآ بابسا هبنمننیروک ||
 بولیپرس راوص هنکروب كيات فترپ ناتسکی ر لوا هلا مور ناطلس موز تج |
 بوروک ( تب ) یدلوا لئاز یراکلهنشن لروصنء رکیعو لئام هتدور اوه ا

 اشاب نانتس امدقم ( ژن ) بحعلا الا اذ ام هکر بدید * برع لیخ ناراب هو

 لاوحا رابعا بولبردنوک هورلبا هلنا راو وخ راوس یرادقم كی قلا |

 یرادقم كی زوتوا یر مک یابناموط یدبا شفلوا نییعت نوجا هسکارچ
 :فورعم هلکعد هسادز یا-ضف ندربصم حراخ هلا راک و لاتف یدنج "0

 | رافدنخ هدلحم مات هبلداعو یعیدروط ںواوا رصم نوعا لاق تس هدلحم |

 نفیدروق هدنرزوا لو توروتک راپ وط نده ردنکساو ندرصم بوک

 جد راقو نودرکح رابرهش  یدلبا اهناو ضرع ههابتشا تلف ءاکود |

 سس سس حس

 وب

 هد اأ یراق دروب لوز هد را وح A.2 1 مات ها ص تب رق ه صصم

 جراو هد مالعاءرزوا حورشم هجو ییهصق بواک یعاس ندنفرط اشا ناس

 توعد ه رلبلاع روضح یکی هربح هایش ااب هاشدان ترمضح کدو یی هده سهم ||

eلاّوس و ردبلباق قلو لماک ررحرب رولب نرب رحم عاونا لات اتک نف 9 تودنا  

 بناکر ربختالب مدنا« بود مهاشداپ رونلو ید ك هرخ هدن راف درون

 ۹ ا هر .mir رو ۳۰ طیف 7 ا ا رو اب ر لھ ا هر دود

 بولو هنسکرب رداق هنعاوتا كطخ عو رب ظن یف هدر رک بولساو ر دب تباصا

 اباطتخ هز ندشنابنل سصم هکریدروس هدکدتا راضحا هرابرهش لیاج سلجت

 هدنن ههایشدان هللا تب صولخ نمهلج هک ارز نسهلک هرابدوب مهاشداپ هلا

 هما ر هدفاسو ود زرولب تعفرثعابو تلود بیسبودا وزرا ندلزا یت وا

۴ 

 بوزاب هرزوآلاونم یراقدرود لاطاق رو نم بتاک هعدنا نامرفو د هنلوارب رک
 ضرع هتزع روضح كب هربخ یودنا ریرح ییراضما كارما ہلا هفاتحم طوطخ

 ولع رّیعم مدعم و یدنلوا ناوارف ناسحا هروب نم بتاک نا “الادعپ هدنرلکدلیا
 سس

 س
 مووی



eو بوردزرد ۵ هوربا نرزاهارت ۱  

 e و نالوا تن هزغ هدکر ی یون زوپ

 کاله كاخ هسیک رادمان رب یللا ندرلیکصاخو ندراکب نیعتم و یدرو ادبخ

 و یلازغ درناج یدلوا ریجز دنب و سا ید یسهچاو یو

 ۴ یدلوا ی هلب یرارنا بودبا رارف هرصم بناح راسکاخ
 یست ربا بولوا ناور هنفرط هزغ هصک لوا ید نادراک یاشاپ هبلاق ناشنو مان

 یکیدتا ریز ردو رپسا بودیا رر همان خف هبالعم هاکردو یدنلو هدهزغ

 یدلیا لاسرا هبهلع هبتع سوکنم مع هنر و سوح هسکارچ جاق رب
 :هدعملایذ هام ندماشم تنح ماش ید یرلترضح ماشتحااب هاشداب هداناوب

 || هدشرف همر یدارلشمروب مارخ هنرزوا هزغو هلمر یوک یګ رب یمرکپ

 " یدلوا ۱ رک ا لرسا وا تا یدو وک كاسا ناس
 a . یدل وا لصاح راحرف ه رکسع ع ندد دج

 ٭ سکرچ لاتقو رصم ےہ # 2 |
 5 ]۳ هدل اک یرادبغر هرمصم رشت هلا تب سولخ ت نا هاشداب

 | (شن دسرولوا یداو كي هغرعس مربا < هسرولوا یداه یدهده تیاده

 ۱ | مزع هنرزوا مصم بودبا لسوت هنهاکرد لیبسلا یداسه هرزوا ینومضم
 | هلا نابرع هکردل زنم قانوق زکس هیطاص هلا هزغ اما رلیدلق ررقم نیرانویامه

 ۱ | رو ردبا یب ۍداو فورعم هلکعد هیطق هکردناتسکیر رب قرح و نابایو ولم
 ۲۱ هبع نکیا شمالو ناکماو هراچ هروبع ندنابا- لوا هلبا ناوارف رک شل ناخ
 ۱ | هماش ندرمضم كن روغ ناطلس هرکص ندنا ر ردشتود ورک بودا ادا یہ یا

 ۹( رلود یدا شلوا یناطاس کم بیصن هلال نالوا نزحرد هدناقو|یکیدلک
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 بولوا رخا تنطلس مز وب هکو شذوروکو یدلوط یراالود ماح كنهسکارب

 روما كرایمور بولوا یراتعنص كنجو تیس هرف زءرکسع مز زروشوکود
 راو یرلکح هاک هم احو نامه ردخغلس یعیداوا نادذح یراتراهم هد رحو كنج

 یدروافاذک فال یلیح ود راراناص هب رولا a یجد رانا راث وسر وک نوا ا ۱

 تولوا ننفرط هدص وصخ وب هسکأرح یارما × یدرواص یدسا هابسهدانزو ۱

 رداپم كنجهزع روما مر رح کاو یدبا رد مهلوا لص ندا یس اض ییک ||

 4یلازغدربناح رایدتارارق هکعا لاتفو برح راکرخا هرکصندلادج هو ود ||

 بولیشوف هناب یرکسع هسک ارچ زواج ندکی شبو بوتلواهیجوت یباینماش | "
 تدوع همور راید ناخ میلس هکر ایدتا هیبات هلوش و رایداق هناور هننناح هزغ 0

 نانس هد رالح لوا هب-الیا طرص لوالک هرزوا هسک ارج نا یاش هسا رذنا "

 لوزا هلرنم مانشیرع هدنرفهزغ یخدیلازغ دربناح یدماشاوا لصاوه هاهر اشا |

 مادقا هفمراو هن رزوا قحا وا رادربخ ندنلوصو هبهلمر كناشاب نانس هدکدشا |
 جوا ێدالشاب هکعا ا دادےچسا هب ودنک ندشارعا هب رب تونه دا ۱

 رکسع هدعب یدنلکا بوئوق هدنهیحاون شيرع هلبا شی وشت لاک نوک |
 کا یدرا و هساو ناخ ندا a همعر بولی ربا نک ها ربهر رفظ | /

 رخأتلاقو ) یخداشاب نانس رایدالشاب هغلوا مج برع لئابق هداززم لوا |

 توق دان دب نعد هکیدروک باشم هلو بولوا لماع هلوعضم (ةقآ |

 ندهلوط هلا 3 ارعا هرو ها کا رح یفارطا هزع و ان دلو دایدزاو 1 ۳

Aهبلیا شبا هام هنسهلج و هیلبا ن وحبش توصاب یرلنو هل ععلا یلع ۱ 3  

 نکا لایخ نیلاقحا تنایص راج یاناوتنایخ ندقلخ نالوا هدهلمر نگل ا

 نوچما راهظا یتتروص تدوع هب وریک بويعا راکشا هب هسیک یهیفخ رارساو
 سذو اب بوت ود زا رک بودا هصحوت یرغوط هی ماش هدنالط بشر

 ۰ یدلیا راغلیا هنرزوا

 هشاط مور رکسع هکی دا هاو رکی كنسهدعقلایذ ه رول رم هو |

 رانوا رایدراپ وق راتمایق هنرشاب بودنا موه ندهرکرب هنیرزوا كموش ةسکآرچ-
 ندنرارز وا هکیدبا راردآ مادا یس هش رزوا مور و تولک هنرع ید



 | فو نما ا نالک هنشاب و ۱ ندنشلورو كناو

 ی ر ۹ هاست با اب نامه ا داشا

 ۱ و هنالک هتل 0 نکا ۳39 ود هلدل | انا دف هلو

 | هاشداپرب یدتباهرایغراکمس لوابوربو ا یابناموط كحبد رولیر و

 ۱ فلت نکیا راو یرکسع ردفو لزکها شدا یدرجاق دلتا ندعلقا یزس هاصلام

 2 فاصنا هن نکیا شلو تصرف ٠ دایرب ییداش کود رسو یدنوا

 2 لس هکمرولپ نیعیلا مع و میت تم اط مان یروثرب بودا هلما عم ندنلو

 3 : ردردکم یرلاح كزماماو نایعا مزبو ردعهفح و ررقم یسعا رفس هباحو كناخ

 . || یره تنطلس یاوهو دسحو ضغب بویاوا یکلرب لکوک هدنرانببامو هکاریز
 | ههاط عا هّلاو ردرل-ثموق توادع هذ رب تبع و راشلاق ندتبغر هنبرارپ



 9 اھ ا 4 0۳ تیک اد دی or e ی

 هاچ | * 
aرزرو بانجنودرک هاشداب دک دید ردمزلا و مالک الام یفیدل وا ندنابهم مها مادنا ۳  

 مدنلفدرویپ وید نیسرریو باوج هل یخد نس هد (باطخ هیاشاپ سنوپ مظعا
 روطخ ھن رطاخ كنبراوقویزسلعا رزس ردنمهاچ یلام هاشداپ نامرفورما هکیدتبا ۱ "

 لخاد هتنللس ۀضبق تکل واکدوپ هک دماش ندنامرف ملقا الاح هکر دوب ندیا |
 ناو ضرا هرکص ندمدل راو هرسصم ملقا هک ارز را وا لک 3 هسادیاقیعت هرخا تقورب یریفسآ ءلرصم بونلوا تسارحو طفح رنو یدلوا |
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 نایت
 لس هناسشلالیلجرماو و ماربا وید ردسعلا نم رمظا یرلتدلوا جاتحمو بل

 زرول وا رود ندمهسورح الاغ ودنک هدرب ردر بع یر و طیص

 هتماقا هدنا هسیارولکمزال قمنازو' بولوا ریذپ ترسع یخد یراک كفارطا لوا و | "
 هداوزو دازیو بای هسا ردنا WR عوجر ی هل وش هللاب (ذابع ردلاع لاحم ۳

 زصم ماقا صوصللا ىلع ردرهابظ یتق یسلکچ تقثم هدایز و تجز قوچ

 هدک دلن ود ورک ندیم داب هدلاح یکیدمر و لا د ها وا کھر صا

 هضاط ندنایرپ و هسکارچ رک اسع ندنای رب و بوشا ۂننف ندبااجرپ را یزیدرا | "
 حیورطنامدق ) هک ردراشمد الفع نک هدفلس راهلوا نارسخ ثعاب هرکسع نابرع

 .مام یتیزوس ود رد لوا هسنلوا رکف هوا یلأم كراک تیاهن ( جواولا ىلع

 تویلو لوصو هلوبق ريح زکره هدف كن راترضح مان هاشداب مالک و هد دی

 هنوبامههناخراپ بولوا كاله هود راطق كی هنس لواو یدل وا رصم هرصم رک

 یدنلا نوناص هلیسا هود كب یکیا نوجما یناطلس هصاخ نکلک هعظع هام

 نوجما یلیمحم وص هلا هبرق و كش هدنتهدخ تالشکب آ هود راطق زو هصنو

 ششخم هچفا لو زوب یکیا هداب ز ندنرا هفیظ و ههانب رفظ هایسو یدلروب کک

 هزغ امدقم اشاب نانس رادمان ریز و هللا راذک هنکراوس كس شب و یدنل وا" ماعنا

 دید ینیداینن رصم تنطلسو بوردنوک هن دادما اشک روشک هايس ندیک هنناح

 بولساوب بوغ رم بوتکمنوعصم بونل واربرح همان نوچ هيبت هبابنامووط ندیا
 هسا لدا عقل وا راوتسا ه دم و حب هلا لاح هد وسا هدسصم شال هکید اهرزوا

 ا ندزعناح مزو نسەردزاقو نسەدوقوا هزغات عرب مرسوم هبطح ارابد لوا

 هن وع واکس ردقوب زجابتحا هتکلع مز نسهدبا كولس هنش رطتلادعو لدع بول وا

 هنارورغم بول وا لماع هللا ےیصن لفاغ هدنروما ریبدنو لسهاح یروغ هکژی

 | سس 2
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 زواح هد هيما سس عماح صوصمنایع رلیدا هدنبلط ريخ یاد اسو جره

 زا تک یزفدنو ندنرابز هفهنمخ تاقوا ی ینیراتضح نیوز میت نا

 ۰ ردروطم هدح راوت

 شش ما نام هکیدیا هرزوا لون و یزد اما كن سهشاط هک کا

 ۲ | ا تاتو رلیدنیا تعب یمهلج بور هتخت و بولوارةم یرب ره هنغبدلوا
 . تنطلس ینوک یی رکی كنناضمر یسهنس یکیا یمرکی زوب زوقط ٠ رایدوق بغل
 یتیرهیرب هلمر و هزغ برعو مور ناطلس هحنرادماف عزو یدلوا ررقم هیابناموط
 ۱ - یتطبضرارکتكبلحو ماش بودیادع لاح هیس هدایز یتسامتبچو لصا و :سصم بوج
 - هبهروب نم كلام هل رت هن لوا و قیلعت هنرغدروس تعجام هشناح مور ناخب لس

 رفظوشلوا كلام هرغوهثرش ردنکسا هک اریز یداراشلیا قیقح نرالوا تالام
 . قفیدراو هليا روز و راز را زه ندایرد بویمهراو هرصم ندرب بناح نکیا شلو

 روع و  نیکیدن ود هب ورک بويعا زیوحنیکمریک هنابابیب هيرب لوا ریکناهننف ریکنجو
 روا نیکیدمهدما رورم مدا رب _دنوا ندماش هلا ناوارف رکسع هو روزرپ

  شلوا لئاز یراتیشخو فوخو لصاح باق توق هراودنک ندلجا لوا یدیا

 ۱ هب یهاشداب فرصت هضبف رصع "هرهاق نالوا برع كالاع ةع چرس نوح نکیا

 كنیراتضح رف هدن-خرف رایرهش یغیدلوا سیم بملح و ماش طبض بوریک
 تعزرع هرصم هلا تداعس ناکرا نالوا هکلم روما من رشابم نيغ وا یرلمولعم

 هکیدید تب ودیا مالک 2 كب «ربخ لوا ندهلج هدن با هراولشم هاس هنالم

 زکیدروس فیت هلا کشف مدقم یاشو بلج مهاشداپ ولتک وشو ولتلود

 هتناطلس سومانو مان قمالوا باهر ندرهاشداب محم مودسق زم رصم ملقا

 ران الوا یحاص جاتو تح هنسدخ نيف رشا نیمرح ًاصوصخ ردسلکد قبال



 بناح كنهبصف مان هطل ردشعا دوعص هامظع ترازو دنسم هدنرود ناخ

 ماجا ريخ هينا ضعبو ابز ماجر و اسرف تالف ةسردمو عماح اعم هدنسیرغ 1

 رصعب ۰ ردروک ذم هدرالبدو روهشم هل رهش اشاب , میساقم ویل ۱ ماقم لوا نیکعا ا

 هدنرافدلوا كلام جد اکا ثلذک بولیراو هن رزوا صج هرزوا یلوق
 نوجا یسهلنفاحم كنهعلت یکیا و رلیدروک ینازرا هنلغوا ناقخا یتموکح

 ورم نس ندنلوب 1ق بوو خد ندا بونا نیعت مدا ی
 هدنراهدرو, لوز هلداعس هلم مان هبطصم هدماتش ح راخ مرزوپس كنا 1 ۱

 رایدجاص هرب نر وص یرازوی و رایدجاق ندنرافوخ هسک ارچ ندا نصح هماش |
Eرابرهش لابقتسا یابلغ نالوا ماش ٌهعلق بحاص هکر دروطسم هد راوت ضعب  

 راحان بولک هتزع روتصضح هرکص ندنوک حاقرب بودیا لامها هدلام ترصن 1

 نوک ییا نواو ردشلوا رادرب بولوا شود هبضغ هرکص ندکدروس زوی ||
 ههاسو اما رک انیفلوا بیرف اتش مس وم بونلوا مارا هدماقم مان هبطصم ||

 ماشنحاو زع بوقلاق ندلرنم لوا یدلربو تزاحا | هکمک هننطو سکر ھو روتسد ||
 نالوا رومشمو فورع هلکعد قلبا رصق یدرک هماشم تنج ماش رهش هلی
 افص و شبع هداس ز رهش لوا راکماک رارهش ش دف لوا نولاص هباس هبارالد یارس

 ند رع یارما هدام و رايد لیا قلرادناهج هلا دادو لدعو قلنا سهاک هلا

 ضرع ههاش ناهج هاکرد تو رک هارا کب ہر خو بوک نیدلارصات ربم|

 مو ماش نابعا راسو یدلوا راکماک هلا یهاشداب تعلخ هدک دنا تیدوبع

 رات اعر دیس هنر هن رب ره هدن راکدلک هنزع هاکرد نوا دایشا [درف [درف 0 ما ۳1

 نالوا هدماش دودح هلرطو رایدشود رهظم هناسحا هدایز ندنربلومأم بونل وا

 سلیارط هکب ینطصم یلغوا اشاب ردنکسا بوریک هبیاطاس فرصت رآه اق
 يتموکحب دفص هنلغوا رفطظم و یباول فی رش سدق هالغوا سوئروا و یلایا
 ندقدلروم نیعتماکحو اما هرزوالاونمو هبهیماش كلاغ راسو یدنل وا تیانع

 راوخوخ راوم هدب زک ك ب یکیانغلوا ریکیاح رص ریست هدیهاشداب رع هرکص

 یتلاناكتالو لوا بودنا هناور هنناح هزغ یکبدمجم یلغوا كب یمیع رادمان ریما هلا

 یاب هسرولوا رداص تکرح هنوک ه ندهبک ارج هکر یدروب هبحوت هملایموم

 لوا نیکد هنرخا هدعهلایذ ندکرابم ناضمر "هرغو هیلیا ضرع هنالعا ریس



 7 نارا لوما ىد اص ضعب نانلو سصاح هدرهر رفظ رەس لوا

 هدندیما ناسحا ندنهاکرد سو اطعو شک اطع هاشدا شواح رو نم هحرک ا

 نیغلوا برغا ید كعسک یثاب لواو بدا كرت عضو یکیدنشیا نکلا یدیا
 بوالاح یکلربد هلبا ارزو تعافش رلیدروب نامرف هنلتف بولوا بضغ رهظم

 باح نوامه یودرا بوفلاق ندلح لوا هدعب یدلوا ضالخ هلکنا قحا

 نودا لاجعتسا نوجا لابتتسا یریتفو ینغو یرببک و ریفص كرش لاک دن رف
 ۱ u ها ناور ههناب نوامه باکر نانک اعد هلع فورعم هلکعد نادیم كزک

 9 هرادسقا نودرک رابرپش فق وتالب نراحاتفم كن هعلق ید یراطباص هعلق

 ةعلق ريدا م دش اعر تیدوبع و دابها حمام و ملست

 كح رک هفرصت هضبت هلبا لازال بر تیانع ردرع كلاس یور بآ هک بلخ
 ۳ و ماضف بولیروب تبانع هباشاب هجهرق نداتلاسز تمدخ یادا یی
 دوقن نانلو دوجوم هدنسهنزخ رو رم رهشو یدناوا هیجوت ه یاج لاک هداز
  زایلالماک خرس اد لب زوب هرک نوا هدقدنلوا ریرحت بانسه» باباو
 روس ا نارك هداب ز ندکی چواو یدلکه لق صااخ لوکسم مهرد لداعم اکاو

 .كنراکتر هشقا راسو انمک و سلطا نوریب ندسایق و نوزفا نددحو قشوو
 و ضیراتزاخ واست را ید نزا داف ناک لات لامها كنج تالارشاهنو

 ا نکیا راشذوا متتفم هلا مانغ ولرد عاونا أم ترصن رکسع و یدریک
 تاراشا و رایداوا دنابرمم هلا بصانمو تایقرتو هدنم هر هلا یها شدا

 .هشب رتمضح هدازا "هدازمش بونلوا ری رګ رامان مت هرروا یجوم هيلع

 :یسیکب راکبرکیرایدو رایدتا لاصیا هیهسورح كلام راسو هنفرط هفاللنازادو
 رماح اقناس نولیریو تزاحا هبارما و هایس نالوا دنا و هیاشاب د یلقب

 | بوستم هنتلابا بلحو یدلوا روما هلا یرضست كنس هعلق ندرام یکیدتا

 ةلج باتنع و مورلا ةعلقو یتسج و هدنردو یرودو :هیطالم هکر هعلف نالوا
 ۰ یدلوب باستنا هترما هل اش رش نامرف بانج نودرک هاشداب

 + ماش روشک حب مالعلس مزع
 هدعب هلا تلود هدنراکدتا مارا هدبلح مایا هدنر ماقم یلاعو تمه یلاع رابرهش
 هدقدلراو هن ږارب اج  رلیدروی مارخ هندناج ماشهلا یفلنوفهر ماشلا رکیلع

 سس تل
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 جورخ هنارورقم هلا تس و ندرصم یروغ ناطلس ردلکد رب رحم لباق صو

 بودبا هرصاح یلوباتسا بوراو هرکص ندقدردنص یهلس ناطاس هکیدنا شا |
 راطنق زو ًاطابتحا هلضف ندنربتبافک هنرکسع نالوا هلی و هودنک هلوا مف

 راشمرونک نوتلا ربت راطسق یللاو شموک راطنق زوب یکیاو نونلا رابعلا صلاخ | و

 رارف كب هری هکنامز لوا یدل وا بیضذ ریس ناطاس یدل یا

 مزع بول وا مصنب هارت دی رارف هسج دعم و یدبآ شفق اخ صجو اج ردا

 هب ودنک بودا بیقعت هلبا راغلیا هدرا اشاب سنو یدیا رلشعا ماش
 العم هاکرد هکیدتا احر بورد وکح مدا هاشاب سا و قحل وا ها ندنشالک

 سأوب  هلوا عینشو هطساو هغلوا هدنزابن كیا تخزالم هلبا صالخا هنتدوبع
 هنکلسم تعاطا دا داقعا هناع و دمع بودا تعافش دبعت جد اشاب |

 دانتسا هنذادو لدع كن رلترمضح داژن كاپ هاشداب د كیهریخ یدلیا توعد

 یاشاپ هدسفدلوا یقالم هباشاب سنو بواک هلبا قسح اول و عباوت هما بودی
 تافتلا هدکدروتک هن ورقم تزع نواه روضح بوشود هنک وا هبلا راشم
 ۱ . یدلوا زاتم لاثمالاو نارقالا نب و زارفرس هلا یهاشداب

 هک بطلق رار دک
 نا طلس تودا رار هدهھاکه کر عم لوا د نوکیکیا راددتقا نودرک راد رهش

 فرط فرط هبوسجو تسج نوصغلوا مولعم یاوحا تیفک كن روغ

 بوقیچ ندکرعم نايم هکنامز لوا ناوتان "یروض یدلیا لاسرا راهدا
 هرزوا رارف یراکتمدخ نالوا ریست هدک دتا ناح میلست هدنرانک وص لوا

 هدکدلروټک هنرایلاع روضح كن رات طح راکدنوادخ تولوا راتفرک نکیا

 یلاع هاکرد كحدیا ناي نیفیدلوا هلمجوه یتافوو ناي یتشذکرمم كنبروغ
 هتسوک سوراو یلح لوا هک ات رایدشوق هرو نم راکتمدخ یترب ندنراشواچ
 ژونه قع هتشکرب لوا بوبیلپا مزع هلا يود رو زم راکتمد ج جد شواج

 بويعا هظحالم نتبفاع قحل و هدوسرف هدنژبند انفو هدوسا هدنرز وا كنس داح»

 یدروتک هب راعا ریس "باب نودا اد ند یروجخرپ "یروغ رس یروف



 1 لاونمو قحاات نک ی سکر چ ع بوشدوس یروف ندهاکباق یروغ ناطلس |

 رک ا لا ( تورو هننرزوآ كنیرپ یرب رکسع لاثم ابرد یکیا مدنامه تودا |

 : یوزاب بودا ارجا یتعنص یقیدل وا كالام سکر ھو بوروتک هوزاب یتوف راوو |

 نالباهدمزر ماکنه قافتاپ ( زن ) ینکر ک ندهشال راب دنا واس هک ا یک ر

 | تللاکره هداش یام ترع "هناخ راک ونلاح هللا تبون هدنراتداعس باب دربنالوا |

 تخم هن راترضح راکماک ناخ لس ناسطلس هکنوچ یدلوا ادیب تشک كی هچن

 | لصاطاو یدوروب ینیزوب ناهج بول وا هتسویپ هناعما كرابغدیک لر هبد ( اریبک
 مظع یکیاو رازراک رابغو یدیرو هنرزوآ كنيرب یرب رکسع لاثم ابرد یکیا و

 ۱ هکر دراشلبا لاتق و ترحو لادجو كنج هم مر نولوا لباقم هن رار یرب رکشل

 | ناورنوخ لاثم بوشاو هننفنافوط ردلاعقاوا ربرحر لباقریغ یریرقتهاهج ورب

 . کا بولوانوکرب ندنرانوک تمابق نوک لوا یدلوط یاوبو ارحصص لوا بولوا
 رایدشروا نانسو غین ےکحم هناریذدو هناریش بولوا ههقب هقب یرارداېب كبناح

 || رایدک ود نورق ولکدوسش ( تد )رایدشرود هنارلدو هناقشاعو راددروتک هتمش

 . | یغالوق لرادغ یروخرادرک هتعاص كنسرب ندنرب هک رلب ولسا دعر بوط
 نود کک دنا یتفاطو رص تولوا لا هلکعا رورم ندزو

 هلبرب ا او ناه تك روک نیفیدلاق یلاحم دفن و هدهاکباق

 وصرو یدنآ ناج هراسنک بوتیچ همانا وضو دعا نددکب نا
 7 ع ۱ مد عضو هن رابد مدع مدنامه یدناب هظطر بو هشود نسهداه هدنرانک

 : | یدنانوچ هک ره کلجا ( تیب ) ردروطسو حرصم هدحراوت بتک یکیدنا

 | سابارپ تلود تعلخ ( ژن )۳ ربخأت ه تعاسر یدتبا مدت هل * ریدسقت

 ۱۳ ۱ ت تتطلم سوک و رولا ندنسهفررا لرتانلاض بونک تدمر هک ردترام

 لاثلا و هببشلا نع هناش لج ردلاسعتلا كلم لازال یتاب هدنامزرهو لاوز یتیامن

 , نالف قاب ود ردلاحم یلاقحا تاح تویمروتک تفاط هلاتفو كنج نالوا هرزوا

 بلح ند هلج رایدلوا نازب رکو نادرکور بودا لیدب هرارف نرارارق هشاط
 هبلح بتاج هلیسهظحالم كا ن هرصضخ هنس كعلق بلح كن هربخ نالوا یک اخ

 ماشانوخ غبت هلا هسک ارج یارما ضعب یلازغ درتاجو یدلوا ناور نانکرارف

 بودا بیقعت هرادرا كرایرارف مور ناروالد یدجاق هفرط ماش ندنفوخ

 هدهتشپ ره و رایدلیا ریشعت ةمعط نراهت و رسا و راتفرک نیرا چت
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 یابلقم . مدلیا لاسرا هلفایفو ود نوسلوا هاک ۰ میت مد ا ی

 هداکش و یرو نم هدفدراو هنروضح كننروغ هلا لاکشاو شګروب لاحد

 یکی مان یلاو یابرک ندهسک ارج یارما بولوا روض: هلبسهدایز كحمروک ||
 یدرهنوک هیورلبا هليا رکشل راز رکو رار يرادف كم زونوا نودا کک 8

 بوقلاف ندبلح بوردیوا هاب یضرا تاربشح نالوا مچ هنشاب یسو 8
 كنج هدارعص مان قابط حرص هدشرف قیرش رازم مالسلاهبلع دواد ترضح

 یدتیا * میلس ناطلس یبهصق یدنشا نوچ ( تیب ) یدلیا لوزن بواک تین || "

Nزورفا مع مع هکفداص ۳ ( زن ۲ مب و فوخ ی هسأاح لوا مزع 0  

 | هدکدتا رامورات یعاش نایدنج دامن رکشل و هتخارفا ندرهس صرع رینم رھم || "

 راغص ندنساح تواک هلا سابق ی عج هرو نم لحم ید اسا نودرک هاشداب

 هم رب یرب رکسع یکیا هکیدبا ینوک تبس یعکیا یرکب كبجر هام ید ۱

 عاص كنا شکر وشک رابرهش اشاب لنز یسیکبراکب یلوطانا بولوا نراقمو لباقم |

 هلکیا مایق اشاب ورسخ یسیکب رلکب نامرق هدشناب كناو یدلبا رار هدنفرط
 ید اشا دوم للغوا ناضمرو كن ىلع یلغوا راوسهشو یدنلوا نامرف

 لوصو .يبلوآ دودفم ندنیم ناهس هلا زروالد نالوا نو
 فص هلا یراکب قاع“ نالوا هدننامرف رز اشابنانس یسارعالارما یلبام ور هداوق

 هلبا یسیکب رلکب یرغص ٌهيمور اشاب دم یلقب یسیکب راکب رکیراید هدننای ںویلغب
 بوک هعلق بوسط یواو یدرا لرکسع هرزوا ینافع نیا یدلوا ماتمماق

 بدر و شیدنا د یروغ یدنود هنینهار اصح بولوا دنس هلبراهرع قلرغاو
 نددح یدل ( ماظن  بوراو هری ملام بول وا شیراد ندنسهدهاشم نب ولسا

 بود ها مغ را ناب ٭ نکیدنک هوب شعب بوک ا * نکا زواج
 ندک رادت شا هک. وح ( زن ۲ دوس یدعا نکل و مدان یدلوا * دودرب

 سم بدتر جد لوا ناهه بوبلاق یسهراج یربغ ندهلباقم ىدا شلاق |

 شدفو یود و زاجحو هلیساماو هابس كدیعسو هبردنکساورص-بودیا ترشابم |
 بلح بوابروک ارادت یظسء دج هلا یرکسع كبلعب و ناتسهوکو سلبانو

 نالوا ماش "یلاوو بولا هنفرط غاص ردروېشم هک كب هریخ نالوا یسامالاریما

 یرلکب یحاص ماکو مان هج هرکص ندنو بو رغروط هدندناح لوص ییانپس ریما
 | نیب زآ هرزوا بواساوب نیربهز تواقش رکشل و یدلبا نییعت هت رب یتیرپره

 سس ۳ س



 ها تور شوج OP | تشحو رخ و زیدلبا ۱

 هیانف د ی هتشا/نوسلوا
 سسس
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 ۱ ۱ یر ۳ تولوا فوخ هن ورد كدبا مانا ی ا راتش
 رد ها E 2 بود قالما

rt ۰ ۳ e 

 |[ نازم هدنزوقط نوا لرو زم هام رایدردنود ه: رزوا بلح نیراتعزع نانع

 ا زور ندنتعاطا یرو-غ كب سنوب یک اح باتنع بولوا عتقاو لوزا هدلحم مان

 1 ۳ 8 رکسع هګراو هاننعو یدلیا باتش هنتمزالم تداعس باب بوریوج

 ۱ ئ هسورب ردهفاس» تالنوک نوا هج راو هبلح ندنا بویلبا قلزوغالوف هرثا
 | لد رایدلوا هان رفظ هاب« لوارق كب داهرف يکي یغاعس هکت هلا كب یچوق

 | یروغ ریدردنوک یرغوط ههانپ ناهج هاکردو رایدلا لد ندنمشد ناک هفلا
 هصن ها یما رعا بودیا نامذا نکجهدبا رارق هدع رهن یراک تبقاع رادرکدب
 رادناود نوسحما حالصا یتنیبام كفرط یکیا هرکص ندقدلق هرواشم ولرد

 هنا هلا یر كلیچلبا یدنا ریبدت بح اص تیا هکرما مان یابلغم نالوا

 | ریدلوا هاور هنناح مور ناقاح بوناوا نییعت یدنج والشاب وللب رفن نوا
 | قباطم هیر یرب یرالفو لوق بونق وا یرامان هدقدا وا لصاوهنوبامه یودرا

 . ] ندنرفدلوا قرغ هنشوجوهبج ابارسو بونلی یودیا لافغا یرادصق بویقلوپ
 ا کدتا بوهآ رظن هنابلقم هلا بضغ بولوا ذب كر ریکر وشک هاشداب
 یزس هدبا لا سرا هزب هکردبقو تفرعم بحاصرپ ندا هدنناب كن روغ

 بووتسا كا ضرع یقبیه هز هلا تّیه و شهردنوک بودانوط هدلکشوب
 زو هش رلنوپامه باکر اشاب سو مظعا رزو هدلح لوا هصدا نامرف هنن رللتق

 هچرکا هدکد دل روی وفعیهاشداب ردراهانکی شلک هلاتایچلبا رنو بوروس

 . || هک قسفا رو بودا شارت نیرللافص و حاص نکل رایدلوا صالخ نداق

 ۱ را رضاح هنتفو/لریو رخ هروج تحانص یرلکدید یروغ یدما كراو بوردن
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 ..ردقمروط یک ردنکسا دس هدنس وشراق ه دلم یعیدل وا ادم ودعو ردقمروآ

 نوسج* سکر چ دوخاب شما شابلزق اب * سفن و لاحم هنعثد زرمریو ( من
 هدر روسلوا مزال * هلبق كنج هلمز ابمهو را * هلوا سکرچ هش هال

 یداوب نک ندزاکوک ځد مز بودبا ل هللوقو و بوروک هدندنسب یریبدتو
 بودا تاتع هارزو زا تاطخ نسح هې ]ا راشم رز و ود لوا رادروخرب

 رادد وعبلا هدنتس هظفاخح لوساتسا ۱ هیلعلا ةدفال ما راد اشا یزد ندبلس لوا |"

 نروشکح مت بولوا عوام مزع هنناح قرش نوچما یسهلازا دل راشاعم دی

 ندنق رافت محو مورو رایدتبا ضرع نرلتمه هلا تین كیا كاپ ندضفاور ةشاط ۲

 نوا تنایص ندند یادعا ینکلام لبا مور و بوردنوک راتاغمرا ناوارف |
 نیشناح هدنهاکتخ هنردانیرلتضح ناخ نايا ناطاس ناکم یاس "دازهش ۱ 7

 هنتمدخ هظفاحمیاشاب دجایلغوا كسرهلوزعم ندنرازو هبهسور ةسورګ نودا ||

iرکسعیاداش وک سچ ندارد كنسل والا یداج رو نماهنس رایدلبق یا  

 نومزک هاشنہش - رایدروسب زاذک هنساش رادگسا ندهفاللناراد ل ۱
 یر)پهجوت هماش نالوا ترع روک طاب ةماحتا كلام بناح ًارهاظ ماشنحا ۳

 یسیکبرلکب رکبزابد هدنراق دراو هبهنوق كنردبا لحارم یل و لژانم عطق بولوا |
 شاب كناخ هرق نالوا شابازق رادرس بوساک مدا ندتفرط اشاب د لقب | "

 یدرو رخ ییغیدلوا رض و حوت كنکلام رکبرابدو ناتسدرکو بوروتک || 3

 رک اسع ندنرزوا طارف رہن بونلوا لاسرا راقالوا رارکت هباشاب د رو نم |
 ناورندتداعس ةناتسا هدبناح و ۰ یدلروی نامرف یعئواف نوک هام ترضف |

 تلاسر یادا هرزوا بدا نوناق تولوا الم هدبلح هرصم ناطلس رایچلیا نالوا ||

 ناطاس . رلیدش ادصق -هن رلاتت*لرایجلبا یکرات رفع سک ان نعد هسک ارج كدا |

 هد همان یراکدروتک نکل یدایا تنایص یراهانک ی ب لوا بویمر و تزاحا مصم

 تاجو سوبح یرایچل#ا نوک جاق رب بویمهدیا لمحت هناضرمت نانلوا رب رحم
Îهیچ برووو  
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 و هرکی رايد بودا روب ندنرزوا هلال 0 ا و

 1 ۱ .تصخر ا رکنا تینحو ی ا ناذیتسا e زا

 3 ۳ یو رایت در زاز زعا یراتروآوک همان و دس ناب

 E ل لیا ا ٠ شعا راشقا توادع هناباغعو |
 ط دادما ندروغوصناق نالوا صم ناطلس هرکص ندکدروک یاش وکو

 1 1 هنکلام مع مور نایت هکنعا بودا تعحارع هن : یروغع نوا

 0 او لبلد ضصوب نیک و دیا ررقم یسعا درص ی ده ر ٤ رابد هچرب دقت یعیدلوا

 درد یدموا هراچ ٭ هب اطلس برع ر همان ( میظن ۲۷ یدبا شعا ناب

 ار هلی × مرکو  روشک لب مالعا ب % مرا تاب ههداخ یا هکیدید # هننامرد

 ما ینوکسم عبر × ینهار تاهاشوا دس هللا دوخاب × ینهاش كمور یلص |
 ها * ساق ینا هرلهش راس هجا * راید قلاص نیرکسع هبرغو یترش *راید
 م روا وا كتا ددر یی ٭ ما نکلم مچ رک هسیا روا * سارهو فوخ اباد

 زاما نمرب واکس رراو هک وتسوا * نامه لوا رضاح ځادنس هکتقو * ماش و

 هام . رایدلبق رم یرفس همور راید هلقافت و رلیدلوارضاح بولک هلاوید
 و تست ول اا سے ا و



 د

 ندروغوارب مور ناروالد بوشیریا ندنرادرا هدنب رتیراصح حوق هنهک ب دا
 نتروص هبلع رادقمر ناخهرف هدهب راح یادتا رلیدتا موعه هنن رارز

 نیعالم هورک هلا زادنا كنفت زو جاق ر زارفارس یاشاب ورسخ بوس

 يانا رایدروُش ودك اله اخ مداوتآ هدایز نددح بوبا وشراقو موعه دنا

 حوصن ز یی هد :رزوا یزو بونفوط یسهناد كنفت هنموقلخ ده هدکنچ

 هبادج بودا ادج ندنت یدلود ی اک لالا ف بودرکس یریکی کب یزاغرب مان

 هرارف یرارف یرکسع قحلوا لت ق ناخ هرف نالوا قادم راد یدکد 1

 هدکنج صرع نارو زم نایاشاب " ریداوا ناشیرپو هدنک ارپ بودبآ لیدبت ۱

 یشاب كن راراد رم رادرس بودا عطف نی را قالوفو نیرانورب كشابازف نشود
 نالوا هدنفرصت شابلرق هدناتسدرکح هلقنرط و رایدردنوک هب العم هک رد هلا

 نردامةلج یدنل وا جت هر | رص ات یجدیسادعام ب ەرە یژکآ نب راهعلق 1

 برع هایس مازا هدنسهنس یکیا یمرکی زو زوط یدا شعشود هرخآت "هدنع

 یتسهعلف ن درام اشاب دم یسا یهالاربما رکیرابد هدقدل وا بیم بلح علت ۲

 نالا رد لا یکاح حاک د یس ەعلق ك مروجو ردشلیا ق
 یلیار هج راو هنفارطا ریکیرعو زکشج ندندودح لیدرا ناتسدرک كلام ٌهماع

 ضرع هباصن تداعس باب یعیدلوا رف هدنخرف راب رش نامرف ةلج ردلو یرادقم ||

 بسانم لاجا ردرادطا لیصف" نیرضسن ناتسدرک لرو ا 6
 ۰ یدنلوا افتکا هلا رادتمو تولیروک |

 ¥ وا تع دوو یروغوصتاقاب ناخ ماس ناطاس تارا ثعاب رکذ %

 < دش توفو #۴ ۱

 تنطلس یدیاییدرا لیمعماهاش یسهشیدنا كن هشپ رفظ راکدنوادخ هشیمهنوح

 رطاخ اباد كنا مور كلام همیعض یرتا تفاطل روثک لوا بوروس ندیم |
 یارجاو روم هلیادع یماتم بوخ ناتسمحع راد مرحال نیعلوا یراذاشت

 كا رونرب هلا حالصو مع وترپ یک یکلواو ىدا كا رهاط هليا یدمڅ تعب رش
 یدلیا رومآم هکعا ایم ینبابسا رفس قللب چوا یناوا دنلب ناوید ناکرا نوجا

 یاشاب نانس رادقعلاعرب زو امدقم هدنرخاوا كننابعش یمدنس یکیا رکی زو زوقط

 ه صف هلبا زادک هربت راوسم كم قرف بودا مالا هایس رادرس یرادمان



 رام ار 1 رادربخ ندنراعوجر كمور و یدبآ را رارف

 اش بولوا لخاد هبهعلق هلی هلیحو دج رازه بودیا تعزع هني رزوا
 ۰ یدلاق هدنا یسیدنک ههشبریا دادماو بودا لاسرا رامدآ هنبلط دادقسا

 ۱ هک مور ناطلس هکرد ذا ءایس لاسرا رک ذ و

 "رپ هرکص ندتماقا تدمر هدرکیراید اشاپ نسح هل اشاب دمحم یلقی ندبناج یر ||
 هر هایسهماع اشاپ ورخ یسیکبراکب نامرق ندنفرط نایشا ةناتسا هکیدل وا عیاش

 كولب یرادتم زوبتلا شبو یرلیزاغ یربهکب كيو هلایرکسع یلوطاناوملا ||
 >J ووا یراکدکو 2 ۹ رکب دید نوچ یفد شارف

 " یلایارکیراید هدنراکدتبا لوزن بونا وا نییزت فرطره هلبا راهیخ نوک انوک یرهش
 داناو یدمآشغا والاسرا هرو میروشذم یداشل وا هقدص هباشاب دم یلقب

 4 نالوا تک اب نادج نوجا دادما هللا ىلع هناخهرف جد لیعع-ا هاش

 ۱ فدا شا" لاسرا هلا یسګ روف بم زوسلا ییاخ هرف یک اخ دادب و

 | ندنکیدلک هدادما ندمور فرط هلا رشک عج كناشاب ورخ هدن راکداکه ناخهرق

 | لاق ها بول هد هه ام نار هکیدشا e هتم“ ا ق وا هک |
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 کا ۰

 زا هب هناتسا لیلا یلبع رو نم یانالوم نیفغل وا رب 2 ود هوا یر ۳ 4
 یکاح ناجابرذا هلا یی قاس شب یسیکیراکب یرفص ةيموز بودا 1

 رودقم لذ هصالخ ندشنلا نکند یلدا راد توئلوا قم هباشاب در ۲
 درک یرادقم كب نوا دارک ایارماو هل ردنوک هش رش ماکحا نوجا و ۱ 3

 یسیکبرکب ساو دو هلا اشاب دم رو نم ندندودح تیک نصح های

 یلاعت هللا نوعب هک ردلومآ. هلا یلک قافتا بودا تاقالم هلا اشاب یداش
 ازغ هاشداب لوبقم یزابت ننکعا امدتسا ود هنلو تار ندید ضا 3

 رب رک راماکحا هرزوا رک ذلا فثاس بولوا سوم 2 ۱ 4
 نارومأم هدودنل وا لاسراو

 هدلح مان یریکریف بولوا هجوتم هشرزوا رکب راد هلا رثک عج ناروک ذم 3

 ناعذا نیفیدلوا یرادستقا هتموام كدا عاقتسا ناخهرق یی راکدشا لو ا

 كراکبات یردع رادمات یاشاب  یدنا ناح یرعوط هت رزوا نیدرام تودا

 راغلیا هلا رادهننک هاتس نالوا دوجوم هدسان قحاوا رادربخ ندنکیدا رارف

 ههروزم علق هدالئاوا كنابعش رب یمرکی زو زوقط یدنک هرکب رابد بودیا

 نن راحات كنهفلق بودا لابفتسا ییاشاب اموع هعلد لاها هرقل لخاد ا
 هنع هللا یضر دیلو نیا دلاخ یلوا حاف كراصح لرا ریدتا ملست بوروتک || ۱ ِ

 ردروک ذم هدننلب رل خروم و ردروطسم هددماش تاحوتف هکر دیا یر اتضح 9

 راکماک یاشاب  یدلوارسیم هناثع لا یسهلنفاحم تبقاعو رسم یلاعت هل مع

 یرکسعو بوم هک هرکی رابد ریهایب قیفص نکیدتا رارف هنن ندرام كناخهرق ۱

 یدلیا رافلبا هحدرا لرادغ یودع بوبر و تصخر هکفلکد هظطر و نار
 دن راصحندرام هکیدتا رکف هدقدلا رخ ندنریقعت كناشاب دح تخ هربتناخ هرق

 قیفح یو  ردررش كمرو هل یتابح ٌهیامرسو هلا یزاغوب هسیا ردیا نصحت
 ںولا نیلاوماو تالمح نابسا راسو نیلایعاو لها نالوا هدن درام نامه كحاب

 رارف هنسارح ص راج راسک اخ نعْمد . یدلنا رارف یرغوط هنناح راس

 كادہک هګدرا قحل وا لصاو هرلا شاب هدا ربم مان قو سوح یربخ یکیدنآ

 راهرواشم هح تودآ مار | هدلح لوا را دد ار هب اون 0 تسانم

 هنثیف راصح سدردا االوم رکاب دشا رابتخا ی رب دو رح کص ندک دنا

 یرلن و هل ا ل وقعم مالک بولا 4 | ن راک و ک و هدا تڪ صن ااا

 مدو ۳ هه a E رو نم یانالوم م دنامه هربدتا لسم هراصح ےاست

ag ec. 



 5 e و اک 4

 1 ۷ زر
 1 تا

 ویمردجا زوکنامه  رایدشربا ههورکم هورک لوا نالوا هدنرث شیجرا نوچ ||

 وا هدنلاک نعض شابلزف دا نکل یداوا هداما هتع زع هکبج وم فی رش ۱

 صاحتو هظفاح یرکبرابدو نیکو دنا مسیمیربضهآ ناریاروشک هلبایراتراشا اندا |

 :یراراظتا یدارک | یارما كنعلخ رکب رابد هصالخ ندنلا ناخهرق ندا

 ویلیا لاسرا راق الوا كياچ لالا ی بودبا مضح ضرع لقشم هناي نیکو دیا
 زع هنرزوا ناتسبلا بودا فرطرب نسهلاف حاک ید یرلترضح هاشداپ

 سا

 رایدلیاراغلیا هنغاط شیجرا بوقلاق ندطالخا هلا راوګ وخ راوس یرادتم كي

 | وشراق هنراروالد دارکا دان د یودع رايد شرک یک ررېک هنوبوق دروق

 رد و لاسرا ا یر 0 ا ا

 رف هجرک | سیردا انالوم یدلروب نام رف هنسعش ربا تولک هل ا ىلع هم

 ٤ همان نوعضم . رایدلیا ضرع هتزع هاکرد نیرلهمان بولکر قالوا نکیا هدنرالح

 ِ هک زاد هکریدروسب بونلوا ری رک رهمان هانالوم رارکت قصلوا مولعم
 : یم یلوصح ترمه لوا بول وا فوفوم هنعفرو مد كنەلودلاءالغ ر

 زا یکیدلک یرتقالوا ناکوید زسهدیا ر ودقم لذب هنسهظفاح كراج لوا هصلوا

 .دناحو " ریدروب نوامهدحوت هنتالو ردقلاود یراودنک بودا هناور هلو

 ۱  ردفلاوذ لا ثداب | ولتک وش نکنا هدندننا دادما ندساود رد دارک ۱ یاما

 ۱ | بولوا نوزفا یرللا و نوزح یربره هدقدنلوا عاما یراکدلیا تعزع هنیرزوا
 || كمجج دودح بوراو هام تداععس باب هکرایدراولاب مک هس ردا انالوم

 یبارطضالاک كنيراظفاح هعلق بول وا هرصاح وربدلیرپ فک رابدو ینلاوحا
 نسپمدا رفن جاقر هلایمادقا كدارک | یاما جد سردا انالوم هیلیا مالعا

 .هدقدلوا تاودرد هجوتم ندنسوبق نیرغوا كرکب رادو بودا هارمه هصناب
 ]| یراکدروتک توشیربا راقالوا وارکت هدنوک یکیدنا لورت هدنسهیحان هفک
 | ردشلاوذ كنبراترضح رفد تخ رف راب رهش لیدابا ضرع هبانالوم ۍراهمان

 یرلدروب هجوت هنبناح هفاللناراد نوحا تحارتسا هرکص ندنرفس كنتالو

 هلدودح لوا یعفد ران دا هرصاسح یرکب رابد هدرهمان ناکو رایدرب و ن, رخ
 ۱ 0 هام نها رفظ هود هج وبا رديف هايس



 ص

 ید یراترضح رسک داد هاشداب رایدلبا اجر دادما بونلوا مالعاو ضرع ها
 هل وا یلراد لوا هدنلصا دکب روالد مار دچا تبثب ندب را هد رفتم اغ 3 1 ۱ ۱

 رلیدلاح راتراشب لبط تودا ني ر هل راقات ۰
 ریدلا ندوا هلا فوخ یاقلا كنهاذخ |

 ردررعم یوا هحوت همعک راد زم وامه ین نانع هدرابا

 نارورش رروالد ضعب یدبا راو 'یوقو لاک هنلاوحا كرا لوا
 .هرکب راد هلجملا ىلع نوجا تلاسر یادا هلا تلاتساو دادما هلا مور

 هدا ر کا یامماو ییباوج كنضرع هسدردا یانالوم بودا هناور یرغوط

 ندهیتماما ځد دجا تکی رایدروب لارا اعم هلا بنام نا 8

 بوراو هننیقب رکب راید هلبا مور نارداهم نالوا هدنناب هدنجما نوک چاق بوقلاق
 هراصح ندنسوبف مور بورا, یکیا یک فطاخ قرب یییرکسع نمد هدرات تب ا

 یراصح یوراب جرب ریدرو رخ ینکیدلکر کسع ندنداعس بابو
 نالوا لوغیش» هب هسصاحو

 برکه
 " عياض هلاءاشنا زکتمدخ زسهبغا تاریصقت هددظفاح ییهروبرم علق بولوا | "
 یراهمان 5 سد ردا ان ال وم راش مرو مالک ےخ 4لا مالس ه هلج ود زلوا 99

 بلس ن رارطاخ ندنفرط نمد هلا بلق تب وقت بودا لاسرا هدارک | یارما یاب

 یاوحا حلوا سو ام ندنراتعاطا ناتسدرک یارما سوح# ناخ هرق یدلیا |

 هنا ریخ بودا های س عج ادد جد هاش نکا ضرع ههارک نالوا یرلهاش

 ۱ یدلیا نییعت رادرس نکی درک نالوا یکاح

 شابلزق دارک | ٌهشاط هدکدلیا لاسرا ندنرزوا طالخاو سیلد بوژوق اعم
 هلا أر سیردا انالوم قحا وا هاکا ندنکیدلک رکسع رارکت ندنیناح دال

 شرابس هلو بوردنوک راربخ یناهن هنسا ماو هتسهشاط دارک | نالوا هدفارطا

 هتسارما و هنههفاط لاردا یب دارک۱ نالوا ندنفرط هاش هک ریدتا

 رلهدنا نویس هل یبع هن رکسع شابلزق ناک نوا دادما

 نوصاصو ناوصو نیدلافرمش ربم یکاح سیلد یر ندهلج قحاوا لصاو

 یی راک اح زاوخدامو شیجراو

 هرارو زه رخو

 ترد ریخت الب بودا قافتا د یحاقرب نددارک | یارما ںالوا عباتو ناریشو

 .هدارک | یامما راسو هسیرذا انالوم

 رای را لوا a شل وا رخ هلو هد را همان ناک قحل وا لصاو رلومآت تااعسا ١

3 



 و كا ر 1 BNE هدهاگتید تدا عس هاکرد

 ]| هترهش هنردا نالوا مدق هاکتضت هللا یتبن عفر و عفد نعئد كابان دوجو كاشاخ
 ۰ رایدالشق هدنا یشق لوا بوروب هجون

 Ei دڳ ناشيا دل چ و دارکآ ندرک تعاطا *%

 3 ,E دادغبو ناحابرذا نالوا هداةرصت شابلرق یراتکلع هلدا رکآ ةفاط

 ینیداوا یررادتفا هتمواقم هلبا مس خرس هروب نم هرمز نیغلوا عقاو هدننببام
 .دنلب هاشداب یدارلشکا شاب هنتعاطا هارک هاش هاحونیطابش ها اوخان هاوخندلجا

 هدهار یانا یژنکآ لدارکآ یامما هدمانا قرار وی تنر یزربت رهش ماقم

 تیاعر هصسهبترم ولهبنرم هنر ره بودیا لابقتسا یتیراترضح لامقااب رایرهش
 وظنم هدنیح یراقدروپ تعجارم همور فرط ندزیربت یدیا شفلوا تافتلاو
 ۳ ۱ خروم نالوا یھاوخ رخ كاع لا نادناخو یهاسشداپ رظث

 ۱ یب رفت هیارت تبسذ هلغفلو اعم هدربهر رفظ رفس لواو یرامدق یوک امد یسیلدب
 | نوا طم داناو تعاطا هن رترمضح دارن یلاع هاشداب دارکا یارما هلی

 | هاور هاتسدرک دالب هدنب رف نیدرام هكا عیطم بولق ریخت هللا ریبدت نسح

 بودا رودق فرص هنلوصح لرماو رومآلابس رویم یانالوم یدیاراشعا

 نب راک فیکنصحو هداعو سیلدب و نوصاصو ناروصو قشاو یعرا
 : بولا هلا نب راکوک كلراراد.ان یارما یحاص هکلوا رفت شب یمرکی هاب و

 لاها هدمایاو یدلیا داقنمو عیطم هنفرط داد لدعاب هاشداپ هلا لد ولت ط
 || جارخا یشابلزق هشاط ندراصح نورد هلا تحصن كهلاراشم یانالوم رکیرابد

 ما ناهح ناطاس هلبلج تاحوت و و رای دلیا جارات ید یییرالاقنا تاساو

 11 ۰ یدل وا او هدیامز یعیدالشف

 1 3 i ندرک هب راحت و دادما ندمآو راصح نعشد ندرک هطاحا #۶

 ¢ هل ناتسدرک- یامعلق من و شاع زهو 3

 هن زکر دبودبارارف ندهانب رفظ رکیمعهاکشدپ هاب علاطهارکهاش هدنسهعقوناردلاچ

 عويش یکیدتا عوجر ندزیرت ناتس كلام هاشداب یدا شراو هفارع هدعب

 اظاس دارکآ هشاطو نکیدنک ندنلا ركب راد بواکه زرت رارکت قحصلو

 هناخهرف یشادنرف كناخ دمع ولاحسا ینتلاا كڪګدیشرا نیکیدتا دارقنا همور

 روةجانج هلا شارنان شاسبلزق كيب شب ید ناخ هرق یدلیا لاسرا بورو



 1 ۳ تل ود ناکرا زا صعب 1 مخ نت
 ناکرا ندا كر ك نم هدب رس قرش تب رار ضخ او را 1 ۱

 لوبا اسا لخاد یدیا شفا نام مدا ندنو ی زارطاع فار ا دود 2

 روضح 0 كن هفاط یکی ء رکص ندنرورص نوک حاقر بول وا
 یرم ىدا لم ک اد ادب نالوا داد ثعاب هدرلل ون بودا توعد هن راف رش أ

 مالعا اکب هنبلا ردمهبا یکیرک كرایک ندا امن نیراوا كنیبلج ییلح هلبا اشاپ
 تبوتیلوا زداق ریل ید رنا هدنراکدتا مادقا هشیتفت ود شکر ب

 یفاب نابکتس و یلج رفعج رکسه یضاف هدازکب حا و یاشاب رد
 لاوحا هنوک و قماش هقیفد هاش داب ریدر و هلا یانا ناغع ع لاب 1

 ردنکسا لالا فا یهلوا ملطم هلا لقت و لق لیسلد هتراعا |
 شوحو نراهثالو ادج ندرت یتیراشان كناغا نافع زم لای یشاب نایکس هلا اشا
 تالسم یمالسا هایس ندنبلج رفعح رکسهبضاق هدعب / یدردتا ادغ ه رول وا

 راستا ود رده یمازج كنهنسکندا داسفو هنف یافلاو ندا قوس ها۶
 هاوغا كرك هانغشا كحصرو نیاوج ردلتف توشلا دعب یجدلوا هدک دلیا

 یطو اضما و لس نسح لجا هلا اضقو غيت نیفلوا تبا قيقا ىلع

 یرلیرصکبیلاع هاکرد یشاب نابکس دناک هنوک لواو /ریدلیا لجعم قیر راعوط
 اشاس كنرترضح هاح ج هاشداب موبلا دعب بول وا قالطا اغا هتریزاغاا

 ۱ نالوا زا رقم یصنم ها كل E ۵ دود تولو اء وشنو هدرورپ ا م رج

 زو زوفط یدلیا ینثادحا لولب رب شم "| بودبا اغا هنغاحوا یر کی ییانا ب بوقعإ
 ضعب ود یدنلوا بصن افا هغاحوا ینوک یجزکس كنبجرلا بجر رپ ید
 هدنر اندام یرارابتخا قلقاحوا هلا هنعنع تیاور وو ردروطسم هدیکر ا 2مراوت

 هعضصوم مان یوک. ,نصاخ هدر هطاع 9 هکر درومشم هلا تاو روت ۶

 هلر ره بونلوا ا داو درع و ا زور ها ناشلاع ناشداب نامرف هګ راو

 جد یلوا ثداح كن هناحاود يکي الح بوللوا حرخ یاغع كم رشيللا
 یرانعشد سورگنا هدماکنه یراقدالشف هددبساماو ردشلو عوقو هدانا

 كن رلظفاحم دحرس یراکذلیا افحو اذا دنناکس هسورخ تلاع تواکنک د هقیروزا

 نرافالوفو ن رنور نب رک هدفدلراو هلا راةلیا هشرزوا بولوا یعوعس



 وح الرا ۳ iF ماننا هڪنو 3o ره هلت نا هدنتلود راپ

 | دفدام 2 4 تاب حا 3 1 د رھ بودا iE ر2 د

 دتا عورش هکنج بودیا تفلاخو دانع ۳ رو ریدت هاب یهاشداپ لع
 ژن" هجوم یدلکن ها یایردیکیا * هجوفحوق هلا تدح یدشراق ( تد )ا

 ۶ هجا زوک بودا موجه هشرزوا ناکدب ناکرت مور ناروالد لصاحلاو
 ییزو كهورکت هورڪ لوا بولوا راکددم یراب نوع تبقاع رایدهرو
 رادما درمرب هدرازو راک یانلا رایدردنوک دن رابدمدع ییژثک او رایدردنود

 ۱۳۱۲ ندنلودو هک لاطاف بولک تسار ههلود)ا ءالع راوس كباچ
 روک یتسارج كنهدلوا هاوخد ههیلع تلود ناخو قفانم لوا مرجال

 اله كشراکب كاان ناک یدرود ینیرع راموط كرادرکد لوا راکزور و

 رایدنا ناح یرغوط هنغاط هنروط یرانالوا غب صالخ كحروک یتفیداوا

 دوشوا هنیر اب یک الب روبز ندفرطره بوشود هن رادرا مور ناروالد
 د و ریدروک ندغب ناروالد بولوا هدولا نوخ هلا راب شنا غی یسهلجب

 وشآ هصرع لوا بویلوا صالخ هنسک ندناسناو دالوا كنهلودلا ءالع

 e را هدنساووا نسکوک مان هاشداب رایدلوا كان ثنا رشع ةعط و كاله

 | ىد لوا ضرع بواک هالعا ریرس ةیاب یشاب كنهلودل'ءالع هدماکنه یکیدشا

 ا ا یرازواصت ه هسورحم كلام هداقوا یک ! كنسهشاطهسک ارج
 مصع ناطلس نوسچا هبانک یشاب شلسک لوا (مم هلی همان عف نیفلوا هدننلا
 ۳ ام روم تلاا و ریذروس لاتسرا هیروغوصناق نالوا
 . | كلاعرادمس یدنلق ینازرا هکب ىلع یلغوا راوسهش هبلایموم نالوا باطتسم
 9 . ترازو هدکدروس زو هئزع اخ بولک هروب نم یارو ید اشاب نانس اشک

 ههانن رفظ هابس هدلحم لوا یدلوا زاتمو مس نارفالانب و زارفرس ها یص

 3 ام ترصن رک اسع تحاسا هدلزنم لوا هدعب یدلروب مام ماعنا نارکی

 هتیرزوا هبرصیق  رایدردنود هنفرط هنطلسلاراد نیرانوبامه مزع نانع نوچ
  تداسس ٌةناتسا بوریو تزاجا هنیرکسع نامرفو یلوطاناو یلیامور هدنراکداک
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 ۷ e لق ل لوا | تام a ید ا زا ا
 ءاسن نم كاللا ین ون )یدایا نایابیم چپ هنهاک رد نیحافلا رخ هدل وحد نیح تو ۱

 ردو كج هدا فو هنطبص و یدلبا ناز درو ۳ صن |( تست نع فال عزتو | 1

 یدبا نداسه صز یار هدب دنس ءا ما هک كب دچا یلعوا نیحهرف بو وهلا رکسع ||

 ۰ یدلوا رومای هنس دطفاح ۱

 هک ردنلاوذ تلم صالقتسا رکذ #۷

 افغ نادناخ "اقرورپ كب هلودلاءالتع لغوا ردشاوذ هک ردشلوا رک دات
 ناخ دراب ناطلتس ینتلود عارج بولوا یناخ دج ناتسا هدرک تا رو

 كالنزهرو هراکشانتنارخ همعنلانارفک لواشع | نازورف ناوضرلا و ةج را هيلع

 نالوا هدنراوج هللا یکیرحت كنهسک ارج یارعا بودا راک هودنک سهشپ

 هاب رفتم مچ اص وصخ یودا لکد للاخ ندزواح و یدعن ه هس ورج ثالاع ۱

 یکیدلک هدیا ورفسم بوی | تباحا هبیهاشداب توعد هدماکنه يتيدلروب ته زع

 یروطو شور هنابدای وب مرجال یدلیا رهنام رذعهچن هکمروسزوب هب هناتسا
 ناطاسنیکلک مزالییدأت بوک ندنسهب م فاصذا یروجوظ ةتس دنا راحو

 كکاردا یب نالوا كلارتا رادرس لوا یراتم زع نانع هرکص ندنهف ح اک ناہج

 هدراق دروب لوز هلداعس هساوس یار رایدردنود هن رزوا نوح ا یمهلازا

 رادرس هراکشو دع راوس كی نوا ییاشاب نانس یسیکب راکب ییا مور

 ىلع یلغوا راو مش بولیشوق یرابزاغ یر یرادقم كب حوا بودبا نییعت

 قش لوا هحشدرا رو  یاشاب ید هان ملاع هاشداب .. رایدلیا لاسرا (عم یکی
 دنسارعص ناتسبلا هکنوج اشا نانس - رایدلوا ھاو ا5

 یدبا راشلک بیرق هن وص هلا هلا ناشن رفظ رکسع ناهج ناضطاس هدفدنوق

 هئروط یکیدنکهدا نصح هدنل# هساضم قحلوا رادربخ ندهصق هلود |ءالع

 كي زوتوا یکیدتا عج هنشاب بودیا لقن نیلاوما ةننرخو نیلایع لها هنغاط
 نوجا هلباقم هدننماد ؛لدنلبهوک هورک لوا هلا ناّکرت راکزور ناشیرب یرادم

 يددو 90۲ ود ردراو ېک اپ هن ندنسهشاط ولناغع 2 یدروط وشراق

 تا هیادم ادا ندباح ورب هدلاح یراقدلوا ایم هکنج بولغب رایالا لصاطاو

 مردپ تب ین5 هلبا توص تدش بولوا كب ىلع یلغوا راوسهش نافیچ بوروس



 ى کا ا ۳3 و هبال ع! رب رس “هاب ندهیساما 11 ضرفغت |

  بولواررفم هنرزواحاک زج وتابلاح هکیدلوا دراو نوامه مکح هباشابدجم یلقی

 1 | هنس هظفاح هرو نم ةعاف هلا ربروالد نانلو دوجوم کا مدقم ندرمراو زب

 ۱ كتمدخ یغنیدلوا ا جد رو نم یاشاب هدودنل وا نامرف ود نیسهلوا لوغشم

 | ۰ یدلیا روصح بوراو هنرزوا كنسدعلق حاکو رودقم فرص هنسادا

 ٠ + جاک هعلق فرصت #
 < بلغتر ورغم رو هدعب بونلوا رست هدنرودناونع ترفغم ناخ مردی امدتم

 5 هدرصعو یدشمرک هنفرصتشابلزق هرکصندتدم هنر بودا بصغهلبا

 :Ê راز هج رع تویلنا رادید ضرع راهم ناطمل هکیدش را دمدر مانا بوک اتش

 | رکتا تا نراودنک هلا رانزهر نوک ر برا ویهاپس غاب راجشاو راهظا یتسبرچ یکی
 الغو طف ةبلغوهدسفا رک ندای مالا یمدفاط لوق هجرک | یدناشعا

 :اوارف ناسحا ك: راترضح ناشلا ے رک ناطلس هک اما یدبا شلوا هدرزا
 ۱ اب ندن رلن ورد یرفس تقشمو باق توق لیضحت یرب ره هلکلروک هلا تژک

 | یجب كنيلوالاعیر یسهنس یمرکپ زوب زوفط هجربدقت و یدیا شا بلس
 | خاتسسوک شابلزق عفدو حاک رست مزع هلا هوبنا هاپس هوکشاب رابرهش نوک

 زن هن باج كب هج ەر ندنلوک ول راق لردا لزانم یط بوقلاق ندهیسامانوجما

 : راوسمث بواکیچلبا هلبا همان ندیروغوصناق یناطاسرصم هدنوک ی راقدروبب

 | هیجو یتموکح قوا زوو هبرصبت هکب یلع یلغوا راوسهش ندنراترضح نیطالس
 | هدنشیام برعو مور نیطالس كکب راوسمش یساباب ںویمروک بسانم نیغیدنلوا

 ۱ دی ناب نب راکدتیا بلص هدرصم "هرهاق تبقاع بولوا ثعاب هتموصخ
 قاس بولسا هدننالو ردقلاوذ و سالوا رود ندنرتافنلا رظذ یروب نم ربم
 ۱ ور هاشداب , شما حرد هدنسهماف تون دا دارم ینساملوا روک ذم هدهبطخ هرزوا

 | ارجا ن 2 ۵ بش هدرصم هسا رداق ر کا تولوا رکلد ندازسانتالک و ربع

 | ساویم بوقلاق ندل زم لوا یداللوب هبورکی یسیچلیا بوریو باوجود نوسلیا
 ۱ هلا روصنم رکتسع ینوک یعتشب كرخالا عر هام هب ولالا ندنرزوا نوفزمو
 | كلام روشک هاشداب نامرف اشا دم ولت یدلروب لوزا بورق هرو نم عاف

 "ِا ییدعلق تادرعالم نالوا هدراصح نورد بولوالوغشم هبهرصاح امدقم هلا اشک

 1 . بویمردجا زوکو یدبا شّعا رات هنیرنیب ناهج مشچ شور زورو راد هنبراثاب



 یراتالو كيناجو راصح هرفو نوزرط بونلوا ةيحوت ییالو ناجنزرا هان |
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 نیا کک ااعر ا نوک یصزوعط كنا ناضهرو یدنلو ریمص جد 1 ۰ 1

aلج هنغیدلوا یرالامما هدنطبر طرص كنارزو 4 | یرلهعا تناکش ندنکلرک |  
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 هرکص ندنو ردشلعبل هذ راشاب یرارداح لبا هاتشدان ما ادعام ندنراذدل وا

 ییا مور رایدرویپ نویامه لوزا هنبرهش هیماما كرذیا لحارم یط لز لرزه |
 صا مالش هده روکنا هلا هاپس نالوا هدنساول تحت اشا نانس یسیکبراکب

 یراتانع هدنەح و روظ٬ەم هلا یهاشداب تاعا رظذ نکیا ناعم تبوشات

 هلا كن یلع یلغوا راو سش تکی نایلس یلغوا هلودلاءالع نالوا یکب قاس

 نایلس بودا هب را هل راز ر نیغلوا یراهعدق توادع امدقم هدنراتدیام

 گن هل ودلاءالع نوح هدک دا ضرع دن) ود رد یارجام كب ىلع بوناوا لق كب ۱

 هلهجوره هان ناهج رابرهش رطاخ ندنراوطا هتسیاشان و راومهان عاضوا ضعب |
 رومض هکب ىلع روب نم ید ینغاصس قوازو ًاغر کا يديا هدر
 ندنسدشاط یرجکی هدنماا یرلتماقا هدهیساماو ۰ یدنلوا نا رط
 یهلح نالوا ناطلس ةجاوخو كنااب یرب ریزو هلیساوعا تاکرحم ابعشا زارب
 رانالوا كب رش و بب س هکر رګ تونل وا شیفت ه دن راق درص) ند راوا كن یلج

 لوا اشاب دجا هداز نيکه قود نالوا لوزعم اشاس ریدک ندتسابس خب

 لیععسا هاش د رازح لوا یدل روا یو بول وا یهاشدات بضغ رهظم هد هماکنه

 قاع ا یضاق باهولا دبع دیس ندناداس هليا هباجن یی یاادهو همان ندتفرط ||

 یاحر بوک ها كالع | هفلخ ۵ رج نده ردیح ءافلخ و اعم ها کش انالومو ۱

 كس همان نلاسرا كنسهحوز نالوا رسا دا زورو بودا حالص و لص

 اضح یعالم و عضاوت و كقلخ دب لوا شلنا زایو عرضت قوج هدنجا

 یضاق هليا باهول ادبع دیس بویغلوا راستءا زک ره هنرزوس هلغلوا ندنفوخ

 هن راتبح هبهعلق هدهقوتمد ن رراسو هدراصح یک هدن زاغو لوساتسا قاتا

 شابلرف تونلوا برق هس رب یر ناحزرا هلب | حا ههلفو یدلروس نامرف

 هاکیهاک هنفلخ ناحزرا رخاتسوک نالوا رومأم هب هظفاح هنسهعلفح اک ندنف رط



 | ناسارخ ندنلسن روی  رلیدلق هارمه عم هی راناب رانالوا نیعتم ضعب ندارما
 | ناسارخهرزوا لالقتسا هک ام زا عید ازریمیلغوا ارقي نیسحناطل» نالوا یهاشداپ
 3 ۳ بوک بوشود ادج ندنهاکتع هلا راکزور لاوحا بلغت نکرذا نتغلهاشداب

 ۳ ا ا هاشداب هارد تسزالم فرش, یدب شلل وا میقم هدزررب
 1 3 نیدمک نامز قوح ی هلو اتسابولیروم نییعلهفرظو نام كي یو

 نوچ ردشغلوا نفد هدنراوج یراصتا نواوا تضح تودآ تافو ندن وعاط

 قمالثف هدر لوا هدنراةدروب هجو هنرز وا خارق یدیا تیرو اتش ماکزه

 یکیرح كل ود ناکرا هدنیح یراکدلک هنرانک س | رم : نکیا شل وا یرافیش دارم

 راقراچ هرزوآ یرلهرحو رلیدرود هدرابرهش راذکهر یسهشاط یرصکی هنب هللا
 رایدبد ( ظذ ) تودا رز زعا هلفافا او راد دروا مد ندتکالف بوکید

 ر هکناریا روشک * ناشف شا هنمثد نوسلوا كغ × ناطلس مج هاشداپ
 ا اور اروم لمراو * ردناسفا رپ كما الشق دنا * زدنارو
 || هدنقره « هرکص * مدیا مارا هرجا مور روشک × اهر هلا یز ندننحم

 ]| دابرف ندرفم تقشم كرو زم هساط نامج هاشداب ( ژن )*«لهدیک كسردیک

 ۰ نودا عوجر ندنغالشف غابهرف هدقدوا هدهاشم هلا یرظن ناعما وو

 كنس ههاطیریکب اما رلیدروب نانعیاخرا همور فرط ندنلو ناورو ناوخ

 لصاح لع اعو هرایدنک ی ودا ندنکیرحص كتلود ناکرایراوطاو عاضواهنوکو
 اوغا هرکسعو رلبدحا راترش یبا شلوا رب هلا رهق ماج ندنلا كنرب ره نیفلوا

 هنر ناوصخم ینوک یحنکبا كننابعش هرو زم هنس رایدج رانیک ندنرانورد هرانریو
 نیدلالاج انالوم هکیلح یربپ نالوا یرمسم لام رادزتفد هدنرقدروب لوزن
 ۱ | هلفهتیچ ها هدایز هداوزو داز بواوآ ل او هترازو هبر رددالوا ییارسقا

 | یدناوا لاسرا هنفرط دروباب لی هجورب نوجا هربخذد عج رو نم یاشاب

 ندنرازو دنسم ییاشاب یطصم.هدقدلراو هنرف ناور ینوک یحزکس كنابعش هام
  بولیوق هنلرم یلغوا نيچ هدنسهرغ كشرش ناضمر رلیدتا لوزعم

 دروبابامدقمو ردشغاب اتیظع هدل زنم لوا یدنلواقارتوا هدروب زم لزم نوکرب

 هبناح لوا نوبامه یودرا  یدبا رشمردنوک ر کیپ رفظ رکسع هن یسهعلق

 رلیدردنوک یتحاتفم كنهصعلق بونلوا ع راوتسا نصح لوا هچناوب لوصو
 ۱۳ 1 کد دف داروي قوک یضتلا كشر ناضمر :



 FE شحر یرقدا وا راوس A 8 ا هادی كح ۱

 كهاشو یجازما كن ودع ات ا لوز اها بولوا زاوتتسا

 یرا نشارتاب شابازف هد اوج فا رطا و ررقه یادف ۶۱ تعش دز ها

 a ی یاسا وروضح e ۾

 لام بويل وا مان زیزاغ ار نا ناشذ هنوع و و یدلواهتس

 نوک ات وک عاتم نورد ندساف و نوزفا نددح هن رللا بول و | لوغشم هنعچ ۾ انغ

 نارماک سکره هلیاناوارف تهنع بودا ےسقت هلیاربس یراهچا ییسورزو یدرب 5
 % رلیدتا حاتحم هناترب ییعشد * رایدتا حاراتو اع ادص ) مظن یدلوا

 كندصک لوا ( زن  ددعی هشلا رابزاغ یدریک # دم و زا

 نوع ما تنطلج نايا و تداعم یا را هل برو یری
 تابقر یرب ره ناردام ندا دوجو تابا ندنزو كج هدنرلکدتا سوبا سد 1 3

 زنان تراشب و . رایدلوا دنمهرج هلا ناسجاو ماعنا هدایز ندا
 نایجروف هکندشابلزف یا ماو یدنلوا لاسرا هکلاغ فارطا تونلوا ۲

 هنرروضح رک روشک هاشداب رګ زرد تونلوا ذخا دیدانص ےھت روهشم هلیمات

 یدلپا رابتشتا رمشع ةعط ییسهلجج بوزو نامزو ناما نآ لوا یک ۲
 ینوک یا نوا كہجر ءام بوقلاق ندناردلاچ یارعص هلا لابقا نم هدب |
 زبربت فارشا و نایعا هدقدل وا عقاو نواه لوزا هلع مان باخرمم هدن رف ۴
 ندنراشاق مجع اهنارک ههلکهرهش ندرو نم لازم تودبا لاجعتسا نوجا لابفتسا |

 نیز نیزوب ری * شارف ندابیز یابد بولییاب ( تیب رایدلیا زادنآ یاب |
 لوا یراشرش دارم كناتس كلام ناطلس نوج ( نر شاخ نوک نوک یدتا |

 هکعروتک هلا بوکج ف دح درا هاش هدرا لوا بوالشف هدزبربت یشیق

 نطولابح)نابرهکیو های ص وضخاب نابعا هلج نکل یدباهرزوا تمهو یعس ۲

 رهش هلا یراهعیا جحر" نیدناج تدوع همور بوتلوب یاسا هنن وعم (نامبالانم |
 نوجا تنایص نداتش نزهر یربهررفظ رکمع بویغکا هدا ز ندنوکزوقط هد بت |

 نالوا هدروشک لواو رایدریو رارق هعوجر هار ینوکی خشب یمرکی كروبرم هام |
 بوجوک با قلرغا نوجما یراهداوزو دازیب هک یرادقم رفن كی ندننارازنه |

 تب
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 | ی وار زا لا یزتروع تلنسارما استولوا راتفرک ملاخ جات

 ۱ | هناجر نره هکی دیا هلج و و یزد هشدمش كيادات شی دناد و شیک دب لوا

 | یدیا 7 هارمش اعم ن رخ ولها ج ل وا هجا هساوا ا ور هلا 58

 ۲۱ هد اسد شابلرت و هال فیس هی کک ندنرارف كن راھاش

 ۱ 7 ۱ بد ی یرال e ال روز e ر

 تک الف بوراص مکح هلا لدنمر ا هنو یتلوف
 نم ادقا 6 ندلزم حرف ر زر لها یدراو ارب کاو

 ندد نوجصعفد ندناحاطخا بهاو بانج كن هننش نسر لوا هدرادصک

 دلاح لوا نوح یهدز تببصم لوا یدآ رااکد رداق هغمر داق نرل شاب

 تیلست و ریدروط هنافاکتیب هدنراراذکهر نوحما اشامتو رس راددروک

 || بولوص زورافیدر شورف هومرب چا رای دروص نیرطاخ ولاح بول وا هدنماقم
 | هریخ یکس/هاش الود هکشعد و /شغا اعد ورد ےھاش نوسلوا عفد كترارح

 ىلا نوع 7۹9 ليف هش دنا یکترخاو هشدب یم“ کاصناو لدعو/هبا لید»

 بلف هاش هچرک ۰ شهد هلوا كراب و قیفر لاجر تمه و كراکددم هدمدره
 | تیاف هیودنک هتکنو هک اما شلا ندنلا شورف هوبمرب ینلیدزوبراق هلبا ترارح

 4 " مزع ن زح و راز بودبا رارف ید ندزب ربت "شالق هدفع هدنرطاخ بودا ریثآت
 73 ِ رانا راشلوا عج مدا زوب جوا یکیا قحا هنناب نکر دیک هدزکرد ردشعا یزکرد

 نیرلهرهز ناخیلس ناعلس تبیهرثا بوا وا نوکر کید یرالاحو نویز هدتباف ځد
 | كرت رادرکدب : هاش نوچ یدیا هدنسهبم لاله ندنرافوخ یربره بودا كاج

 | _هیراعو تاصندرازوراک دصرمو یدلپاراث هرارب ینیوص یزو بودبا راعو سومان



 /یرب ره یدشآ ندشاب الب لیسو یدشاش یراقایا یرالا تالبد هرکو ب / طب
 راتفرک هک اله هتطرو نی رودنک هللا تلالد و یدلش هلا یراروز و

 هنن رزوا موش موق لوا بولی نعنع قصرف مور نارداهم مدناهه ريدا ۱

 ریشعث یدو رلیدروشود هک اله اخ ی معوح هددحا و نا رابدروهوآ 9 8

 نالایلا رایدلیارامورومیادغ نیرارادرم ةشال كرار'درک دب عج لوا هبا باتشتا |

 [ ردشلوا ناهج روهشم هایمان نارف قوص یسارحم ناردلاچ هدنناسل نارس خرما
 هکر پ یراص ندهلج بونلوا لتق یرلناطاس و یراناخ هن كهاش «دنیح لوا | "

 ردشلنالاخ یلازسو كاچ نیسهنیس هللا رين یسیهاپس رای رب یدیا یسیشاب یحی روق | "
 یدلاتندهدعاسمیدعاس بودا تباصا كن جز هنسوزاب تسد كهارک ءاشو 8

 هداب یدلاح هر یرورغم لوا بوحروس هدهاضم لر ینا 1 یفیدلوا راوسو

 نیرماو فلت ینلخات لوا هکات یدلاص تآ دن رزوا هلا ین یزاغر هدقدلاق ا _

 لئاعو لكس هک ییرغم مان ىلع ناطاس ازربم ندنرببحاصء كهاش هدا فرطر " |

 كن هدزتک الف هاش هکیدروک یدبا راربک راسابل كنركب یدیا هباشم تیاغ هیودنک | ا
 هلا ناتسناح نانس راذکه رت راوسر شلوا نوکنرب ناو نک ۱ 6
 كح/بویلو نامرد یربغ ندکعالوغش هب ودنک ن امه شعرو یرعوطهنتسوآ | 3

 هلبح هلهجووب یدراو یروفرا ندنکوا بود مدشربا ےب هاش هتشا /ندنا تالا

 | نامزوناما /بوقب ندنا یرو رم د ترکی یزاغ لوا یدراتروق یهاش بودا 0
 روضح هلر یداشو رورس هلبا یداقتعا مدنوط یهاشو یدکچ هدن/بویعرو ۳

 نکح تم ویلادعب هک احرفد “تشکر مانرضخ هدارا لوا یدروتک ههاشداب ||

 كن ریش (ناحو یدر و یکح دهاش کا /ردشلو مات ترهش هدنناب« شابلزف هلکعد |

 4 ارراکبات دم رف نوا شب یرورصلاب داند هاشر/یدلبا 9
 دحادرا قمراتروف شابو یدنا ناح هصالخ راک کتودنا رارف رابتخا ی

 هکیدلبا را رارف هلا باتش هل وش/یدناق هزدنوک ہک هلا باتشو تع رس تواوا

 ( رفلا نا ) هلیفوخ ناج/بودیا نط نیعصخ رولکه کا ذخا نسهباس هاب
 نیما هلا ماا غبت بوسشتیرزاغ جاق رب همضخ نکچ تا /یدروفوا تیا
 نایمو ردشلنا تراع بوباب هی هنتسوا كنا لیععا ءاش هرعص رایدتا ماه

 یسهجوزكهاشو رایدروتک هرابرهش روضح بودا د: یهدحالم نانلوپ هدهاگهزر
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 کا ندلاوحاو یراترضح هان نید هاشداپ رایداوا نادرکو ر ندنعشد *هلاقم

 ی تار و ۳ ا ر N LL هک اب

 ؛ و كب يل ء یکی هبفوص یرب هکیرللوغ وا ج ج ولام نالکه دا تمدخ هناغعلآ

 ا دوام یو راب ششوک یدیا كب لع یکاهزنلس
 دعام ندرانوب ( ژن ۳رلیدلیا شومارف یرهد مع # رایدلیا شو ندهش

 اشاب م 2 رو و كن نایلس یکب یاس هزوهرپ و كب + یک اح هروم
 3 اشا نسح یکی رلکت و ربدل وا ی لم هادهش "هصز "كم نظضم یلغوا

 ر دنر قد راقیج هرانک ندنلح هکر هم هلاالب كيب قافلعتم بوشبربا كانهس مز
 | هە دتساننا بوشا یافوغو یدلیا زاورپ هتداعس روشک هلا تداهش رهس یاب
 | بویلیا نوکنرس نیراقاصس هلبا یمزع اجلا ههاکبلق بول وا مزمن یلوق یلیا مور

 4 e وهو یاه/بودیا هلج هد رارزوا هلباراغبت نایرعیخد قلخ اقر ط +
 ۲۲ زیدروشاش ییدحالم یی بودبا تربغ هنیلوب هانب ند هاشداپ و /رایدروشا

 هزاز هلاع اکی رب شرت زا روص یان روس و کی رب ریفنو لبط یادص صوص#:|للع

 , * یرح سوک یا هرک ناغف ( مظن )۳ یدبا شرب و هلولو هنایتآ ساطو
 یدلواهک * هتشک ردقلوش هدنادیم یدلغب * یرغو قرش لها شوک یدتا

 و نکد هماش ماکنه نذارک هو لصالاو ( ژن زا هتشد ها ندرلهتش

 . نیفجارو لوا ےک بودا هیلغ تربح ہلا هلعم لج)/هکر دشلوا كنج ا
 یدنا شلرو تولوا بات یب ندیانش تعرس و,یدبا شلاق شاش بوب

 ۱۱ راک ا6 لی اکی زد یزو كن لع هکیدروک, رام ق هاش
 رکسع هرزوا یرلشاس رببدت هلا یرثآ تم زه رکشل هکیدلیا دصق/یو رج
 توارغوا هیظع دیو نکل رهلو رفظ ندزو وا بوشالوط هنرادرا كمور
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 هر ید هاش هاش هارک نشد - . یدیا را ثمروط تولوا نامرف زانم را
 كنجو غردژا لوا مدنامه هلا اشک لکشم یاشاب ناه تحاک دن رارق هاک راشن

 یراشاب و یدلچا راقاقوص هدنرابالا تلرذاش ومورک لوا بولبروشنا هرابوط مد
 هکی اسناو دالوا كناخدحم یلغواولعسا ٠ یدلجاص هنیمز بولوا نار یواش ||

 ةلج ید یدانتسا رادم بولوا یداقعا و دافتعا لاک هرانا داقتعاد هاش |
 یدارغوا هب هکی دل كح روک یتلاحو یسودنک رلب دلوا لوتفم هاب وط نو

 یر كن ررادمان یلیامور بوراو هنتسوا یرابزاغ یلیامور هدنسانلا تربجو |
 2 یکیا ی وا ار لا نیک ر ی یرهر اهیش لوا تواک تسا 3 هر وا

 خ ك را دادش کاحو لګ دیس دره کاح ندارم نانلو دنا ق

 1 و رارف عوج و رایدآ وا شام وح غم ٣ط شاباز نابعا دا و. ۲

 ۲ لجا لالد/هدراز راک رازاب و راد داناق هش رل الا كن راهاش بودا راعو سوما 1 و

 ندنسا ما یلوطاتا هدننار ام بوشا هکر عمو و یدلناص یھ هدنلا بودا اا

 سالا زول وا ر کد هکر درن و ندا ل سارق یابد "ده وازو شو یداهش تبرش

 كب ناتس یلغوا یلراق یکب یغاصس رهشیکیو كب ردنکسا یکب یعاصس هدکیو كم

 هداز ناطلس هک كن د یکب یغاصس یو[ و ناخش و و

 هنداهشهسر نارب ت هايس نابعا راعش تعاج* راغ لاو رادمات یاعزدجما و یدبآ

 فات | ها نیمه هس هو هجرت | رلیدلوا ن ریدلخ هیواز رفاس و یدشالوا

 ردصو نیر زو ییدوقبلا هدسد یلع تس و« هاشسو ریدلوا فده هلجا رتو

 مدع ناشسف شنا بوط اان یاسا بکنم و هدیزک اقر ۽ الا یسا- ۱

 لوق لوص کرم هلو هدناحو یدابا ناشنیب و مانیپ بوردنوک هنسی او

 هلا شورحد رم شودالو كي فرو هابس نیطایس هاس هک د لوس هدنفرط ۱

 .ناشیرپ نیرلدبعج بولوا لزا هنرزوا i ترا بزع یبک/ناعما لزاور ا ر#

 ندروغار بویمرا نیزوک ندنغاج كف رک یدلیا ناسکیهک اخ نیک او

 یرروالد یبا مور.هکی دنا راشملاق زا هک را هنا د قاس و یدا راشملاص تآ

 كلطأارش قلرادمان و بوروتک 4 وزاب قوف راو هدنرافدراو یجد یرارآربه و
 نوعا عام راهظا تبودا ادق هدروعا هات ند هاشداب یتیراتایخ دن و ادا



 نامرق بولوا راوتسا و تبا هد رلفرط عاص كن راتر مط > راکماک هاش داب هلا ۱

 اغ وا هليا تمعن 4 نالو ترهش هلکمد ینا محو نالوا یریزو هدنید یسوح |

 قلا نیدرا درکشل بوارعوا یک/روناح واوزآ/هنتبسوا یلود لوص كمور

 تست
 سس سس

 مع ءاش یدنقوآ یرابع ی رشا بی > ( هوجولا تهاش) هنهاش

 ید لو ام تنسارصص ناردلاج هل ربهر ِتعزه رکسب

 كنيفرط نیکد هحابنص/بولوا لباقم هت رب یر لطابو قح دونه چک لوا
 قا راہ مور رواد هک حابصلایلع رایدملوا یلاح ندب وا و كنج یر رج

 | نسهدرپ الغ ب بش هللا یراونارب هپ و الفا نییرت بودا هتخارفا نیرافاصس

 | راوس هنلود دنم هلا راکد ا ان راکدنوادخ ترضح هدکد تبا لاج

 ۱ بودا رارق یراکولب بزعو یهفولعو رادحس و هاپس هدنراسب و نیم بولوا
 ج یراروالد e ریدلوا مدق تباث راو بطف هدرکسع هاکبلف لو

 هکرد هرزوا لاونءو ینا نوناق نوج/بولیزود فصر فص ورايا ندرکسع

 هدلوت غاص یرکسع یلوطانا هسلوا هنناح یلوطانا یرانوامه رفس هکهاکره

 هنیلیامور نوبامه رفس نف ردرارومآ» هغمرود هدلود لوص یرکشل یلبا مور و
 هدربهررفطرفسوب /ردع دة باد ی دل واهدلوص یلوطانآ و هدغاص یلبا مور هسفدل وا

 را فص ناروالد ءارما نالوا هدنساول تح اشاب نانس یسیکبرلکب یلوطانا د
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 | لبا مورو یدنلوا نبعت هاج لوا هایسیهاپس ودنک د اشاپ لنز یسیکپ رلکب

 وص كلامج راب رمش هلبا یرلیزاف یلیامور ودنک ید اشاپ نسح یسیکب راکب
 ربهر تیاده رارک ردیح یعم رکشل همدم رادرس  یدلیا رارق هدنرابناح
 1 راوب ۱ a یدلبا رارق هدنربداح لوص ناهج را رمش

 ۰ | ندروغوارب هنرزوا شابلزق هلا مور رکسع هلا بیترت و بولوا كب ىلع یلغوا
 گ ع بودا 1 توانش دفن تر چد ره وک دو شددنآدب هاش رود م وجه

 بویوقیلا ینتساما رادما صعبو قیرش دیس نالوا یماطع ردص هلا قابلادبعریم

 | لوق غاص هریک عجب نالوا هدب راب نا دخ نالوا یکاح ناتسحروک ر کیرابد

 هایس ا شابلزف هدیزک یکیدتبا داعا كم. ق قرد ٩ یسودنک بودا نام رف هنسهلب اھم

 یتغاصس نالواییرکب و یدرابوف تآ هنرزوا یراروالد لیامور هلپسهظحالم
 یسهشاط بزع ادا هل | ها نیکح یدراب 4 | هوکشرپ هورک لوا توروتک

 || رایدسا وا لاتو ریش طو لاعاب تواک تسار هش زعا لرل هشه تل الص لوا



 e 3 و زعشارب 7 و نتسا ۲ دیار وا ۳ ۳ نهربک
 ځی كراندبا ادف شابو ناح هدزعلو بوسا یز ارا هل رنم ندسیلط "ی

 یر طا اتن راضح هالدا یسهشاط یری 2 وار ید ن
 مزالمهاوخان وهاوخ كع ر وکن فا رصنا ندکلسم یراکدتبا هظحالم نواب نقارک

 قافتالالعو رایدلوا هارهه هنا یراباصن رفظ باکر بولوا هان تعشح هاکر

 ۰ رایدارعوط هنرزوا ناب
 ¢ مع اب مور ناطاس مزر #۴

 ات زر زار ترضح راذک نم د نکفا نر و

 ناوارف هرزوا فارطا لوا و راذگک ندناحاب رذا دحرس هلا هو با هورک ||

 ندکب دنسب لخوا لاضم ندسیک هغلا لد هدکدشا رازملال دشنام هلآ رافاریب

 بوراو هبوسخ كنيلغوا وللا سا نالوا یک اح رکیراید بوسلک شواچ یاب
 ندهاش هدانا لواو یدنلیا ضرع نکیدک هلک تب رف لیععما هاش

 هناسناشع ییا دعا دساف تهذم همان نوعهم تولک دصاق هلا همان 7 لی ۱

 شعا حرد فاذک و فال هدایز ندنددحو بولوا باوصا باوج ضعب لق

 كنج هک رعم تولوا رکلد ندزهاسفا نوسف لوا رم نشور هاشدان اذملو ||

 لزان هنسهیحان لوک یلزاف ندنعباوت هیوک ام علق !یدلیا كنهآ هلتعرس هنناج ||
 /ندهلاوق شابلرق/كن یلعیلغوا راوسهش رادمان ربمانابتخرچ رادرس هدنرافدلوا ||
 بورد وڪڪ لد/ولغاد یرکحو ولغاب ىلا هاد جاق ر / شل وا قرغ هناق لزق ۱

 یدلیا ضرع نیربخ یلوزت هارع لوا بولوا هدنسارهک یوخ كهارک هاش
 یتیدنلوا لوز هلرنم نالوا فورعم هلکعد یزاسهناد بولیجوک ید ندنآ |

 ینوک تبس یهزکس یکی كنسهزخالایداج نو نه دم کیا 1 ۲
 موقت تاراو ےجت ناجا بولوا عقاو فوسک هناتملاع تاتفا هداع تقو

 لالدتسا ندهیفوسک عاضوا هنلاح فعض كفرش هاشو هنلاشا هبلغ كمور نایب

 بواک هنسارخص ناریدلاج هارک هاش نوتلا لد رارکت هدلح لوا رایدت |

 عج بهذم كاب هاشداب هدک درب و سرخ یتیدلوا. لاتفو برح بقزتم

 یدآ یورک هاا ااا رع رع هللا ن اروالد باسو زاسر و تد

 ۵و ااو دو ید و هدنساد ناتسه وک نالوا هدرا وج مگ ہدےھاکمزر لوا

 ا نتندبا فوخندمولوا زا فوخ ندمول واو/زذکندنلب ی کت

1 



 ۱2 ا الا یا شلو شرابس یاسرا هریخدهبا یرایک
 تا فارطا ا تماقا هدناحابرذا هداز ندهتفهرب نیکلک مزال ففوت هحل وا

 | ندا ابرذا هدعب یدنلوا لاسرا راسوساح نوچغملاربخ ندنعشد لاوحا هبناوجو

 : || رفن ییا روآروز روالد مان هدوبو یلاب هدقدلراو هلزنم مان كمروج بوقلاق
 ۱ یرراتفرک رفن یکیا لوا قفاءاشنمش بوردنوک شاب ددسع جاقرب 4لا شابلزق
 ۲۱ ردوک ها زنا یاوج كنهماث نالک هلبا نوت امد بودا قالطا
 3 | قحا كنربغ یب نالوا هدافتخا ةشوک بودیا لاسرا جوغروصو بکزنو راجو
 | هکلزممان/هبدیکما/یدلیاغالبا رباوج ریکنازوسو :یمآ نعط هجنوید ردو یساب
 || لابقا تداعس ردیهاکمزر كنج نوزوا 4| یزاغ ناخ دمع ناطلس یزاغم اوبا
 : | هک كب یطصم قالب نالوا یکب های ندنسارما لا مور هدقدلراو هلحم لوا هللا |

 ی نسهعلف دروباب هلبا یرایهایس رای ردشلوا لصاو هرازو هنر :رکص

 ريم ناتسجرک ماکح هدنرا-ةدراو بیرق هلزم مان نکوس رایدلنا هناور

 3 تیدوبع ضرع بوردنوک یچلیا هل ا هربثک یابادهو هریخذو لوزا رفاو هکناخ

 1 أ هاش یب هاش یسهداز ردار یکیا كنەلودلاءالع ىلغوا ردفلاوذ هلا صالخاو

 ۱ بوک هل رو زم يلا ید رشقا اجلا هنباج ازریم بوسچاق ندشاب
 ۳ ۱ ۶۵ سابل رازرم جوک ۰ رایدلوا یهاششداپ ناسحا رمظع

 ۲  ییچلیا بوسلوا لاسرا هکسبناح از رم هليا هبنخ رارسا ضب و بوئلوا
 . | دج یسهفاط یر: هدقدلراو ورلیا یخد قانوف یکیارب رایدوقیلا تدمر
 1 هکردنآ چوا هکرایدتا بودا ادا نب رربمضلا یفام هلا قافتا هدالعم هاکرد
 | زردیک بولیکچ هرجا تکلع و و زردبا عطق ارعصو هوک لاصتالا ىلع

 | ندسایفو نوریب نددح تجز زمگیدکچو نوک رکید زلاح/ند هنا لحر دش
 | بوروب تفغشو تجرم هن رهدن ناونات لداناد ناقاخو لداع ناطاس ردنوزفا

 مچ ود یزلوا رادسردنود همور رايد هری ندمعش ن رانو ام مزع

 هکی دتا بوریو باوج هراخات سک لوا بانحملاع ناطلس/ هدنراکدلیا اجرو ان
 هدندق لابعو لها ردیموک و تفک در 2 یساوعد ثعاطاو ردیموب ىع" ر تلل ەدنب

 زب رانوسشا روضح بولیکچ هنحا زسا ةشوکو رلثوستک ردروتسد هرانالوا
 یشبا لفاع كنا عوجر نکیا شلک بی رق هدوصقم تمس كدلك نوا كمد هلو

 رهوک هج :مکچ ب عتو جرو مرا هتحار زسنجز راهسک/رداکد یشوک دنمدرخو



 ردکر ک قلوا یسهشیدنا سفنره قمالوا كاب ندربتو غبت جخز كرلنالوا هنس

 يالتا ندسانق ی رکنع ترثک لافحا بلغا ببس کاور ا دلو و
 ۱ ندرهر رفظ رای نوع“هلازا كنانععو یدعا ۱ ردشلوا ساره و: بعر

 ردشفلوا ما هتماقا هدننیبام ساویسو هبرصیق بونلوا زارفارا یرادقم كيبقرق
 رکا/زلوا قثرا ندنو لوا واکدو نادم “راد عیسوو نانع ئاشا ریصخ

 رام ٍترصن رک تواک هسا راو ربا هرد ندشج تربع هاف و

 هرکصندقدلوا لاسرا همان ۰ یدملا مبنا نم ىلع مالسلا و یلاعت لا ءاشنآ

 اد فاو مان كها رک هاش هداننا یتیدلوا نار کی هاییس لرم ناز یاضف

 بویلشاب هوکتفک نابن هلرارب رب فارشاو نابعا قحلوا ادیوهی را رخو
 رد ردکمر و ندلا قلود نانع كمرک دکل دان هلیاناوارف هایس ۵ ِ

 هورک لرا ریدستا كرمش 2 هرلودنک هدنربدت كم ود هب و یر یسههلاط

 طعف یالب لوا ناور هجندرا هعقدمتیچ هنادیم مصخ بولوا لدکی ةلج هوبا

 رارق هدلشو یدبل وا ترغو راع هدنا رکا زعا لصاح هحصث هنس یربغ ندالعو ۲

 هروهشناوتان یودع هکنوج . یدیا زا راسخا یساوا لاما كتکلم بود
 ۱ اکو اعرص ود ردبعتو 2 ر هدوپب بلط یتسهل اقم قحلوا ناب بوی 9

 تالا نادنج هتک هلزدناعم لوا تاذ دوس ناطلس هک اما رایدنا تا ا

 دنلود باصصا هرکو ریدروب نیبعت قانوق قرف زر ندناحابرذا بویغآ ||
 یسیکب راکب نامرق ندنرلکدمهدبا مادقا هناا تاذلاب بوشود بارطضا تالسد
 زوس هافلکت ی هدنرایلاع روح هلعلوا یسهدرورپ مرګ مرح اشا مدهش

 ساقلاو اجر ندنآ ینعفد كلکشم ما و ید رداق همادقا تآرج بویلیوس
 یییطود هب ورک و ریدروس هنرزوا ود هللا ضرع نس یاوحاو هتبلا بودا

 . یسهفیظ و بولوا رورغم هیهاشداب تافتلا روعش یب لفاغ لوا رایدروک لوقعم

 ۰ یکیدت ا قوس هکنوح هم در منت ضرع نادسابسا رکسع و ماکت ه درص وصخ نان وا

 مدع ییاشاب مدمش مدام یدا ف 1۳ هل رلترضح رکر وشک رابر مش بره ربك

 نوزیرط ندزک دهرقو رلیدروب تیانع هیاشاب لنیز یتبصنم بودیا یلاو ا

ey ED iS ۲ .1 ناقروق ندلوا اط هلا دا الرا ران دیا و اتخا  

 | هددحردوو اتخا هدل اثمون ۱ ردا رسات یعاشوف ج و نٍ هنا 1

 روا وا رک هولج هدهدرپ یارو هسیا هب ره نالوا ردفم هدلازا لزا /نسهلوا لپاقم



 ۱ ا هاش 6 ریدتا رکف یون مهوترذلوا التبغ هتسالب الغو طعف
 | یتسودنک یک لد غرمو مادفا ههناتمو هلباقم هلا مهو هبلغ بولوا هاکآ
 . || رک اسع نج یصب یاوک یعشب یمرکی كنلوالا یداج هام هبا ماد یالتبم

 هقحرب نوک یچلیا هلا همان ننشاعم د شابلزف/هدقدلوا نیشن ههروصنم

 ادصاف نیفلوا تافرخزم تالک یعیالام هنر هددمان موهف یدرونک نومح
 هکر یدردنوکد ما هنفرط رام ی هاش رار 7 بودا كح ندلام 2 هفيڪص ند وجو را

 ۰ یدلکم زال یداربا هلحو امرابعب نیفلوا بولسالاعیدب بوتکم تروص

 i و یلاعت ہللادا میلس ناطلس همان ۴
 9 نما وا لصاو لانتمالامزاللاثم هناش هللا حصا ردا لیععما مع تسا یاردب نا
 || ماتمایف هکشتا مالسل | هيلع مانالادیس تعیرش مدهومالسا هدر كته هوا مولعم

 مراد کره هک ل دابن ثرضم تلیط ةفطن بوشیریا هرتاوت دح كکیدزسوک

 نیطالس ةماع كلا یا رادنآ غیر ر راهظاندراکز ور هفصص نددا-فو

 اقلام رک العنا هنکو دان :دنابحاو هاج هردقلاوذ نفاوخٌهفاکو «ممالاولوا
 یدجا ند د مارس یایحا اضح ءان ا | تورو یوتف مهساب ازا موہ یلا
 نوجما سو هرلع هللالص ةولصاا لصفا هيلع ىدمع تعیرش نیقاوخ یاضماو

 نوامه هحوت هدرش رادد کیدو کت هلا راکش ےصخو راهش ی رکشل

 ۱ ا ناطتسب باطخ هدنامز /یفیدنلوا راوي ندایرد نویلیا
 | لظ تداعس او و یضارا نالوا هدکفصت تحت ندنتهج بلغت هدنشرش

 | مدیا شمروسپ ود هلو روهظ هسیا قلعتم هبل یناداراو هلبا ماورسخ لیلظ
 نسهاوا هسنتم نس مدة نوک جاقربو یآ جاقرب هکیدیاو ضرغ ندنوب سپ
 ماا هکلیا عجب یرکسع نالوا هدهد تڪ مدنلو لفاغ نسەدا تاکرادنو

 3  یطاعت هکر ددبع» دهع دیدم تده سد نسهبللا هاب و رذع ود یدلیا هدعاسم

 ردشلوا شورخرپ ناهج شوک ندنبور یان نینطو شوپ نهآ نیمز مرج ندایاطم
 ردشلوا رداص عضو رردیا ماا تأرج ندنسآرشو ارخ ارهجو ارس هدانا و |

 رونس مس لابجو یلالت نالوا هدناحایرذا یایس ناعما یارعص هدلاح یکی دو اهس

 دوخهو ادب ناسشنو مان ه/ندنس نکیاشلوا لاله ررهس هلبا روصنم رکشل

 رداودلایلع كمدعو كدوجو مکسلاطاروتسم هلهج ور/ردادیوهرلاندکدوجو
 ۱ تازوسورسشپ معاك مرک س کو ک هرلاضن ومرثالب یکریسلراندیا نساوعدجیل



 ,YÎ ۳5 7 HN نده ور کم هورک لوا هجن راو ورق وات شا

 یدشلوا سوبم ییک و لوتقم ت كا ٩۱ 2 تک قره بولو

 ا e ا E عن راد هسا

E 1ی ی  

 sd ا ا 5 لاو ا یر 7 ۳ شب دچا ۸
 تی 1 E دایی یدلردنوک هاچ

 هن راد هروصنم 0 و a ندناعذالا زال نامر

 | روجوزارد نیتسدیدعت ه هسور# كلام نالوا هدنرآوجهدراناعز یکودتا لوخد |
 هللاءاشا یلیصفت هکر دقجهلو نسازجكنساسان لاعا بّععرد یدلیا زاغا هلظو ||

 ۰ ریدروب لوزت هلرتم مان هطوکسا بوقلاق نداروا هدعب رونل وا ناب هدیغاشا ۱

 ةماعو كن رابهاپس یلوطاناولیامور هدنوک یصچوا كنسیلوالایداجچ روب منم |

 قرتو ناسحا بودنا هدابز هرزوا یباسح ینافع یللا هدیناقع كي نراراعتو اعز |
 هرف یک دجبا نالوا یونس یاوارم هدانا لوا ریا

 لد ندشاعمدب شابلرقهلا شاد لوب ہد زکزو شب ردشلو راهتشا هلیمان اشاب ||
 نیکه قود هدفدلراو برق هساویس .  یدلردنوک هفرط ناعابرذا نو ٩

 یدلوا قیم بولک هن واه یودرا هللا هاس نالوا هارمه هجا اشاپ دجا هداز |
 زوب ًاسابق بولوا لوغشم هنسهلقوب رکسع رف خرف هاشداب هدمارا لد ماقم لوا

 نالوا ریو هدنام لع قحلوا ضرع هالعا رب رس باب بولک هلق مدا كم قرق

 لوا هدننییام ه مصیبت هللا ساویس بوتلوا زارفا مدا یب قرف ندنرارادکما ||"
 هااهدوسمب ماحدزا هک با هظحالم لوا ریدوقیلا نوجا یب فا یار
 سس
 یی یو
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 أ ردماهلا وح هتل وا قحال هن ره 8 ردیماح ىلج ماش یرطاخ ( تا )

 | موب رومألا بسح بودیا هدیدنپ كوتثسم رکفو كيلس یآر بوید (ژن )
 1 هدنراتموکح تحت بونلوا لاسرا رارما دک مو راهمان هفانکآو فارطا هدروبنم

 ]| هتسارا هلا ناح رو لک هدنشلک صرع هدراهب سوم هان ترصن هاپس نالوا
 ۱ بجو نام هدمایا یتیدلوا هتسارپ هلا راهزا ا غاب راجا و

 :داعس ید یراودنکو ریدلبق ررقم ینلوا عج بولک هرزوا یرلنامذالا
 سس ندرباو رادهخ لزق هار یور ندرلال هدکدلیا لولح یناطلسس زورون
 1 یجنکیا یمرکب كنمرح یمرکیزوب زوقط هدماکنه یفیدلروق راهدرپارمس هناتسهوک

 | هالوم ترضح نوئلاق ندهنردا سورحم یناطلس قاطن نودرک قاطوا نوک

 | راید مزع بودا لسوت لسو هیلعهلا لص ( هبابننا رورس ) حوتفرپ حورو لکو
 هفالخلارادینوک یجنکیا لرفصهام رایدل وا ناور هنناح لوبنانسا هلا یتبن قرش
 ۲ فورعم هلک د یر اچ لیف هدن راوجیراصن !بوباوباهبصق هدنرقدل وا لصاو هلوم اتسا

 زا هلا رنک نیغلوا هرزوا ماحدزا مالسا رکسع ریدروب لوز هدرازنج نالوا

 بودا مارا هدماش لوا نوچ ا روبع تلوبس بونلو ترسع هکمک هرادکسا

 داهجو هشاب ازعلواو ترابز ینیرارازم كن راراوک رز ردب و كن رادحتا دج
 || یدو ریدلپا تناعتساو دادقسا ندنرافرش حور كراهاشداپ نالوا هشیدنا
 ترضح یرادافو راب كن راترضح اسو هيلع هللاض مرح لوسرو مرک | بیبح

 یراهناتسا بودا ترایز رارکت نیرانم یرابلا ةج را هیلع یراصنا توباوا
 || نام" یرناشبلام "هدازهمشو رلیدتا یتغ هلبا هروفوم تافدصت ییسارقف
 ۱۳ بیرشوک مما توعد ىدا شن تخن هدنرپش اسینقم هکناخ

 ندهلکسا ییک هروصنم رک اسع هدنیبام و یدلف رومأم نوجا یسهدنفاحم

 حالم هکر ضرب  یدبا هدا زافا هروبع هرادکسا ندنفرظ/هناخ دغاک ییکو

 قاتسو باصهو ناور هضخا یابرد یرونا رهم نب رز قروذ ردقواض
 رکنلرُخ نت نودرکرب مدلوا ناهج ناطلس یدبا شا نایداب هکلف تالف

 لام هدنرلکدتبا لاحرا هنساش رادکسا هلا لالجاو تلود بول وا راوس هبهغردق

 هباشاپ نانس مداخ نالوا هنسوب یاولرپم لعفلاپ هدلحګ لوا بولب روبب لوز هبهبت
 ماراهدمور راید مدقم هدنخرف هاشداب مدقا ندنو یدنلوا ناسحا یتلابا یلوطانا

 یی بوردنوک هفب رشماکحا هکلام ماکح نوجا شیتفت نسهدرم شابلزق بودا
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  0ار ۱2
 E < جد ۷ کد 2 هدع) و ۳ ۰ 11 بواوا ۱

 مر ندمارعا نماوخ نوا ك قباس دهع بولوا رورفم هنرامان ص
 دوقن زاک هسابق یریغ ندنرانیعم حارخ یریکدلیا لاسرا هلا همانو اباده یریمآ
 الا نوحا فوخ یاقلا هنبلق رو ن لارف هدک دردنوک دودعم ان هشفاو

 ۰ ریدروس سدح

 14 لیعاعا هاش محک جا ری ك را ا 3 7 ناطلس مزع $

 ناو د ےظعرب هلیایراناشیلام نامرف هدزورفا ترسمزوربفزوررب هدراننالوا قاقتا |"
 هل ود ناکرا راکماک رابرهش راد دنا رارو ه دی رب ولر تلود ناکرا هلج تواوا / ب

 مام لیعما هاش نالوا جم یارک الاح هکر ای درو باطتسم باطخ هلهجو و )۳

 نالک و ناورشو هک و ناحاب رذاوترعو قا رعرابد تولوا یوتس هنسمز نارب 1 ۱ 3 9

E ۸ 
 و

 یر ال وناتسحرک صوص“ العون سد رک اموعوناحرج ,ناتسرط و نا ردنزام و

 ناهاشداب و نيشن تڪ هاشنال وا نارنامرف هناح ثالاع و یدا والخاد هنتسدریز #

 راموطو نب راشاب كنيکم كنروا رابرهش رفن ترد نوا ندنسذج كرت مزراوخ

 هدحالم نیراهنازخ و لاوءاو تعزهو رسک نرارکشل و یدتیا یط نیرازفد
 . هلکعد ناح هبيش ندنایکیزوا لولمو یدریدتا تراغو بم هنسدفاط هدانزو

 هلا رهاوج عاوناو هتسارا هليا روزو رز یتسهاک ناشلا مظعا هاشداب رب فورعم

 دعب نمو یدرحا رولطو بارش هنسارما هلا تاقوا هدارش سلع بودا هتسارب ||

 ناص نعل و تس اشاتب تور ده یر ربنم د ربعماح بودا 4# یزاع هلتعاج

 ندمالسا لها رقم لوا یتیراثا تنسو/نارب و یناریار/تلم هلکشیا باستنا تیاده

 : لاله نیفیدل و ابات تهذمو ند یی لوا ندد يع بودا ناتشنو مان ف ۱

 مالسا رو نمریکناهج یشعنو هدلاک زغردفو یاعت هل ضف رذشکا

 هلازا نیرادوجو كن هعیشهشاط نالوا هعینس لاعقا ب بکدرم لوا نکیا هدلاغتشا هلا

 هدمنامرف ربز هکر دکرک رد مزال ًاعرشو "الق هرج یلاع تمذ نوح | كما

 هدرانا هتسحح رام لوا بونلوا لاسزا ماکحا دک وم هنماکح هسورح كلام نالوا

 هداماورضاح تولک هنسارص رهشیکی هلا هداوزو داز لوزا هدایز ندتجاح ردق

 یارزو هدنرکدد /تخ اب ه وا تنا ودراو مرنس هسمظعا رزوو لداوا
 ثكحدیا مف نب ریذیلد رییدن و نریعضلا یفام كریک روشک هاشداپ یأر فصا

r 



 | هشرز وا e ۳ رب روفلالع هڪ دیا رخ بورابوق تآ

 ۰ | هکنامزلوا ( ون ۳ یتخر .دره كغا ی و تخ ا رو
 | ندنراصناو نا وها قبض راو هلاوز یلابقا تخو و ی تکو ۳

 تا ا یا تار همزال تبایبس یزنا دجرکا ۰ :ایدتا ضرع

 . || ههسور یشعن دج ناطلس ریدروب قالطاییسهلج هعساضتتم قالخا مراکم
 . | ةجرر) ید لوا نفد هدنراوج ینا ناخ دارم یردج موحرم بودیا لاسرا

 | جوابوراو هاب لیععسا هاشنالوا مع یارسسک یلغوار مان دا مم ناطاس ( هيلع هللا

 || ردشعا تافو هلن رازه هدنرغ راد بوزیک تقو هدمجع تیالو لی ترد
 بودا رارف هصم هل ردارب یداراو ی یسهدازهش رب مان ند)اءراع ناطلس

 | لار رشا نابع دم تکلع نماد رابدلوا عیاضو فده هک مريت هدندمزا ځد رانا

 | بوروسپ رذک هننناج یلبا مور هلا یلاسقحا نعثد تکرح قجلوا كاب ندنشبالا
 | ۰ رایدلوا شم فرشو نکفاهباس هنهاکتخن هنردا هنطلسلاراد هل | راعشیب ركع

 9 سولج تینهت اب رصم ناطلسب یچلیا ندما
 هلا ایادهو فح دعا هبرصم تاکربت ندیروغوصناق ینا-طلسیصم هدمایاو
 رهظم هب یا ورسخ تالا نارو ییهیچلبا هدک دا سولج تیتبت بولک یچلیا

 س بیس



 ءلدجا ناطلس ب ولاص راقالوا هنفرط اشک كلام هاشدابنامهاشاب مدمه یسیکبراکب
 ۱ رم كع د| ضرع نکیدربوهاوهداب كرار ینیدارغوا و نکو دریک هن دودحنامرق 3 7

 هکرایدر ویب نامرف ځد هنسیکبراکب یلوطانا بودیانییعت یجخ ر چ ییاغا دم ریبکروخا ۱
 ینمرا لدجا ناطلس هکنوجرهلوا هداما و ساح هاسو |مهانالوا هدنسا ول تن |
 رایدلاص راقالوا هندناح هان تنطلس هاکرد رارکت رایدلا رخ ندنکیدهندنرد أ

 هجوت هنتجم لوکه نبا بوقلاق ند هسورب هلا ناونع و تاراد د نامز ناخیلس | "
 روهظ تروص نان وا دع و هد هما هکندروک دجا ناطلس رایدروم

 لاقغا قوجا كمروشود هماد ییودنکو لاورکمرضح ناک هکیدلب یدقا

 یدردنود هننناح رهشیکی نتاعزع نانع بودا هبلغ مظع فوخ هنورد شعا |

 ی یاضف لوا بولوا ناور هحدرا ید ناهح ناطلس ا
 هلا ناوارف هایت نایاب

 قب زا تعزعنانع هلکعا ناعذانیکحه»هدا تمواقم دجاناطلس هدقدل وا لامالام

 بوروشود هندرا نیرکسع یلوطانا هلا رایرهش ما هحدیا هیجوت هنشرط
 لاحرد بولک هربغ هایس ناو هكا ڭنەدازېش ه دن راک دتسا قموقبلا یهدازهش

 ۰ ۰ دم ۰ 8 1 0
 هموعم و یرگسع یلوطاا ریدل و وق هن اقشا هن رکسعیلوطان /یورب وح نیشابتا / ۱

 هج رادرا بولکر ورغ مو ههدازېش كګرسوک تبولغم بویمهرونک تقاط | "
 بول وا هاکا ندلاوحا هاش ند هاش داب هدماحور یدلبا بقع رادقمرب

 هدادما دنرکسع یلوطانا هلبا هداما هايس ییاشاب دجا هداز نیکه قود روفلالع
 تولشو اعم ناخ یارکتداعس یلغوا نا رانأت هلا هک مچ لوا یدردن وک"

 عاتولناق هنر یر رکښل رلیدرکه نریم هلبانایرعغینو رایدربا هنیفلام هاکرکشل | ۰
 مادقاو یعس هدرنو كنج ندفرط یکیا مالک لصاح / یدلئاص هبه لدو ناج
 هلو لاح یدلروک هدنفرظ دجا ناب مازهنا تروص تقاع تونل وا

 هباح رب یرب رهو ناشبرب و هدنک ارپ یرکسع هسحالوا هدک دروک نیعید-لوا

 بونلرکت ندنن ۲ نکیا هدندصق رارف بولاق اهتو كن یسودنک هلفلوا نازبرک

 هک ردقن ره یمادخ و صاوخ نالوا هکر : ىدىلۆا نوک ۲



 a کا یاس شا ی دیار یک

  فاص كب هلا /"رایدرود نتایح راموط بویمرپونامزو ناما ینعب / رایدروک
 ین كنهدازهش كجك هیهریح هرکص ندنامزرپ بوسلوپ لفاغ ندهیضق لد
 بول اشاط هنلایکیاو /یدلشاب هناغفاو هلا هدکد روک هتسکش نیدوحو ناحو هتسب

 | وکد هرذ * ریس ورک یا یداربد مه بو لا ( ےظ ) یدلشاط یسهنئس الا

 || كنجرو تلود حوا # نق یهاش دل راشیورد كلفیا * رهم هدکلکوک ردیغو

 رارکچو ناج هک هوش یدلغا كریلبوس زوس رکج نازوس هلوب ( ژن )/یقیهام
 ۱۱۱ ۰ ااغ نوا توعد هنا ی های رارکت اقا نانس  یدلغاط

 | نزح لای اما یدلیا دهعتیتغجالواراتاعر ولرد هن ندنفرط راکءاک رابرهش
 | یدلو نبسیلس هلهجورب جو یدلوا غراف ندهبرک بویلوا ناکسن دعب نم
 هناور اعم نانک هلان ید كهلاب هدف دنا وا لس هبهسورب موج .هدازېش 2

 قلرادهرت هلای بونل وا نفد هنس رت یزاغ ناخروا یراراوکرزب دج بولوا
 ۰ ردشعا تعاند هلءتمدخ

 4 ناخ دجا ردار عفد ناطاس مزع 3%

 بولوا ناورهلا ناوارف هایش رزوا نادال ناک طتلب نا ےس هکنامز لوش
 مظعا ریزو بودارارف هده روکنا مایا جاقرر یدبا شا نادرکو ر نده اقم

 یس ءاغم هنانفانم نغلوا هدنفرط دجا ناطلس ندیکسا اشاب ینطصم نالوا

 كنا یسههریک هنفرصت دجا ناطلس كنهيساماو یناکرح ما قافنو هراکشا

 بولپرب و یسازج كنسازسان لاعا قحلوا راکدنوادخ مولعم یسلوا لیکی رعت
 كیا ۱ یهدازهش راکفا ماد گر ندنو یدل ردنوک همدسع رابد

 ۱ میس بوریدزاپراهمن ندناسل تلود ناکرا نالوا یرا صلح یعدق نوجا
 كراهدازېش هانک ی لواو نب رات اکش ندنتساب ر تدحو ندنتسابس تدش كناخ

 . نفلرا ربب رکسعو نب راتاکح لن تیفیک كنا اب نطصمو یتسهلازا یرادوجو
 ینیدل وا هلا مو نیراکدشیا احر یتمودق ملاع مامو نفلراکبلط یدجا ناطاسو
 نایعا بودا ریرحم نرافدلوا نارکن هنسعا ليم هفرط لوا رکشل هجر دقت

 ا ناطاس بوزدتا ع تودلرهد دقارطا نا ما هلج هك فارتقاو
 ماخ توئاص یتداعس تار/ییولسالا عید بتوتکم ناک هدجا ناطلس یدلیا

 * نامه لرهم لراکب یدروک هکنوج (تس ) /یدلب هدنغامرا یتنطلس

 اکب یدلوا یدید * ررس یادوسهلج ناقع یدلا * ناک هدنرعص اعط یدلاق



 ۳ را 0 ر نفر ط ره بودا ولغ دراز رايد

 e > هب هرامب و ردنوروق ود هلوس ردهدنق دوقرود ناطاس رم رایدنوط هلا

 رایدرچوا ربخ هکب مساق یکی هکت نامه رایدتلب وس هاوخان هاوخ نودا هح

 یدنوط #* ریما هراغ لوا هلتعرس تودا مزع (تس) هددراو رخ کب مساق ا /
 مدا ههاشداب لاخایف ك مساق سه شو رسا یدتبا یدوفروت ناطلس |

 زارفرس هاش زادک ناج ربخوب یدلیا ضرع یلاح تیفک بودیا لارا
 نکن یرهدیدو نیک هدتاغ هن اما یدلوا داش هچرک ا قحلوا لصاو هنهاکرد ||

 هدکد اک بيرق لارغم جاق رب هروتک ییدازهش E اغوا نیجهرق بولوا

 هب هرابخب *هدازمش رطاخ ندعدن هک ات یدردنوک ورلبا ییاغا نانسس یثاب یوی

 تویامالس یدامات هدازهش بوشاوب دنلغوا نیجهرف هدلوب اغانانس هدا یلسا

 بانر ینتام دم رطاخ تدیطتو یدلبا مالس لمن ندنهاکر د ییا دنلب ردوا

 ہدنراکدلک ههاک لازم یدروا مهم هلا رازوس مالم هح ورح رطاخ ب ودل
 SEE بوردنوق هبهناخ ناسمه یهنازرف دار :

 د-طظفاحم اعم بودا هحاسم هدرانا بویلوا ادج ندنراغراب هن نکل ریدوق ۱
 E یلاخ ندهلماعم هرزوا بادا نی آ هاو ره  یدرازدبآ :

 یدیانوخرپو نیکمن یراهدیدونوزحم یرارطاخ بولوا الب دنب رسا هدازا هدازهش ||
 ( تیب ) كردا رکفورک ذ نرللاح بوشلدرد هلا هلاب نالوا یسیلجو یا

 "هدارهش ( زن ) رایدشاط هلع ران بودا شوج × رایدشاغا ود رولو زااح
 باوخ یوداک بوندصب نوجا تحاتسا رادقمر بواک ی بوح وا كلەدیدع | "
 قوب هدنسارا رم هلا باخر باوخ ینا نوچ تولا هبا وک ت فک( مطا یا ۲

 "هدازمش بوباعوبالصا نیرازوکو بوک باوخ هن زوک كل هک اما باجح
 /یدرروط هدنجوا یشابشو ععشو رروق ندرللپ سسا/بولاص هح و هدا ران

 یس بورغاج یکبهلاب قحا وا یولعمك رانابھکن یتیدراوهاوخ كدا عاب هدازهش
 بولو تولخ ینیسرصحكنهدازم هلاهناپ و  رایدنا توعدودژسا نان ۳
 یدنهدردو لاغتشا هتبحاصم بوپدنلابوا هلا هناسفا انانانس یک هاب رب ۴
 نیدیق كندازبش بوپک هبریح نت فا زادنا دنک هجنر نکیآ هرو ۳ ۲

RT 
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 ات ہدنبارس لد هدا ip نالوا مس هرزوا معلو زا رسا لوا تویلیا

 1 ر یشیا یدروک یلاوحاوب دوفروق ناطلس رایدلانیفارطانکیا
 e و هل ی زاررب و یعرح زا ٠ 2 مدام 5 ۱

 ییاراراع ناشنوما ر زر ا ی

 "۰ .راوس كي یدل وا هحدرا* لدوقروف * راب رهش هرا دره ندنر شل ( مظن (

 | هدنف (زنر رایدل وا نابوپ هدرارکصو هوک * رلیداوا نایوج اک ره یرب ره

 ۳ أریدردرد هبهسورب نیراتعزع نانسع هنن رخا ناهج رابرمش كحهنلبب یکیدنک
 3 رامدا هنسهظفاحم هكرادن رد هدرالو هار هاش اما یدنلواهحوت اور هجرکا

 || قاجوا شوق هکرایدلبا دن هلج وب نیراراذگهر كنهعبرا بناوج بودیا نییعت
 ِ اپن و ند رانابهدد دو نوا وت رو ىدا لاع

 رک

0 

pansس سس سس سس سس  

 ۳و هرزواریدنو بودا هرواشم u نالوا ل

 كةم تالو لوا نوح رله هدیک نر نداروا راه دنا مزع هشراتد هک

 ی لوق نرغوا صعب كرابد لوا ځد كب هاب ىدا ءاکتلاا هبهدازهش

 ؛دراو e هجا E ید ی یکی و هاکا را و

 E e 7 نا کرد توت دا ربا مرح یاو را ی

 ۶ اطع 2 ۵ جارو تورو کر ییشخر یعیدا وا راوسو یدتا دادتسا ندنا

 ۱ نیسروتک هسیا ه : مزاول هاکب و هک بورتسوک یبهراغم یراقدل وا ناہنپ و یدتا
 بودا لفکت هلا ناح هتمدخ یادا ید لدهداس كرت لوا یدلبا دادقسا

 || لق یربتمث یتیدلو ندهویم و ندنوتز و ندکر وج ه.هراغم لوا نوک جاقرپ
 آلا . یدتک بودا دمعت دوا ریدتشسا ژراج هاکزادت یکدعب یدتا



 تای نا

3۲ 
 ۴ مات 4

FS As 

RN U TR 

PRIN 

SEEN RY ar 1 9 ضد تر ا 

O PO E E E FU O o PO PER OE EOE NP CE 

 ال ناطلس ی ید یرب یدا یک هک هک رع یلغوا 1۳3 ناطاس یو 2 ۱ ۱ 7

 هکر د رالغوا دوج ناطاس ید یحواو یدبا یکب یرقناکه کهاش نافع لغ وا 3
 مدعم ه دن را 5 ناطاس یدبآ ریما ناطاس و ناخروا ناطلسو یسومناطلس 3 "۷ ۱

 دواب ندراکزور و ن رادوجو ران و نوجا مدا یب روما ماظذ و لاع حالصا

 ینیربره لرافاو یدلیا تشدوهوکیس هلباهوکشو رف نوکرب بودا دصق هنا | 1 ۱
 یرودنک بودا نییعت هنمامتا یحصم لرهدازهش لد هداس لوا هلا یراکوب

 فرط ر یراراک جد كنيشب هدا لوز هنراتزع رقهو لوضد هر ۱۱ ۲

 یراراوکرز دج بوراص هرادنک یرلندب لزا نهرب لک و نت مه لوا تولوا

 ( مظن )یدنل وا نفد هدنراوج یرانم ناوضرلاو ةج را هملع ناخ دارم ناطاس

 نوسلپ * یرابلب رابدلوا قلخ هسرو * یرللوک لوا لرمداب یدک ود هک اخ

 . ادح ندتجر یژنا نوسعا * ادخ سدنس نرازسپ

 چ ناخ دوفروق تاغ عفدب ناطلس مزع 9۷

 دن زاید مدع نب راهدازردارب نوجا ملام ما ان مش ج ناھ رابرت 8

 ناخ دوقروق ناطلس یب رانیکرب نوردو نیراتع زع نانع نامه یدردنوک

 دهع هدنرلنایم هدنسانا یراسولج هتنطلس ناي کو ا یدردود هنرزوا

 تیامر هئوخا قوقحو راها تفلاحم هشراریرب هکی دبا شا تقبس ناعو |
 قاقش هار هجوتم هلبساوغا قافنلها ناخ دوفروق نکل رهیفک هلوب رخا تونل وا

 قیدصتو لاح قیفص .قصاوا لصاو هنراتضح رفح رف هاش یر
 بدناکم نوعصم یونلوا ر رګ رابوتکم همزود ندنزغا هایسو اما نوحما لاقم

 تواکیتنطاسر پرس هلا ىلع ردق و لا هغمل وا نیما ندنتسایسغبت كناخ ملسهکوب

 ردراوازس هزس تنطلسرب سو تفالخ ماقم هلبقافتا كنهلج هک ات زسهدبا فیرمشت

 هلا تارابع زفلوا ممف یکودیا هلبحو ردراکشاورهاظ یغیدلوا هلو لاوحاو و

 یدلوط هلیسوه تنطلس ینورد قحا وا لصاو هنسلح هدازهش رهمان نالیزاپ
 لع بودا نرفا نارازه دص و ناسخ هاما نوزاب همان د ودنک م دنامه

 یدلیا لاسرا رارکت هلا صحت نروتک همان بور و راتلاقسا هن راولشاب والب جد

 ررقم یتفلاحم كحاک هنهاکرد راکماک رایرهش یس همان تلاقا لد وقروق ناطلس
 نامه هليسهنام راکشو رس هلا هانرفظ هایس نانلو مضاح بول وا نیعتم یکودنا

 یازرا لالخا ةیاس هاسینغم هدنوک یجشب یدلیا راغلیا هنسناح الغم

۳۳ 



 او دوج 71 1 رابدلوا فاطل | رهظم O فق
 e E و EE یدلوا

 E ۳ قعا ی ۳ 0 و هل |

 E 1 نا دا ناطلس هدازمش هدف ثودح %

 | بودا دادو لدع یارجا هده سور ةسورح دازن یلاع هاش هنس لوا لصاحا و
 e ق ناطلس نکی هدلاغتشا هاکعا فرحو ا

 ۱ ِ 1 و هک نط صم یلغوا اشاب دوا حر ا الا هاشدار ر ولتداعس

 | ندنل و را نو حلا هايس 3 . یکیارب نالوا راداوه هب ودنک نامه

 ۱ ریو he هر 1

 2 هلا تااقساو ت ت 5 مان ۷ لاو E نددش 1 2 و زر

 نطل هنسهرمز اپ نالو هارم* هلا ودنک و یدندبا رب زو یروبنم بودیا

 .دسحرس هرزوا فی رش نامرف بولوا ءاپس همدم رادرس هکیغوا حوفلام

 دود رد لاحا قحلوا هک ا ندلاوسحا و یننشلوا نیعت هنسهظفاح

 ص رع هش رات مطح تاع تنطاس بانج لاح عناو بودا باتش

 یدلاط e ۳ بید نیحرب یسوراو نکر یورد كحدا مالعاو

 رو فیجارا دسر ید هدننیب ام قلخ و /یدلاق نامزرب هدنتسیداو تربحو ||

 هراکشا ی ریما قاش زار نالوا هدنرلن ورد !بونلشاب هفلجا ریش ہے 4ا كغليوس

 2 ا زاره تولوا هرزوا هان اياد هک | هاشداب . ,زایدنا
 || ندهن كاشاخ ییاطلس هارهاش قحلوا رادربخ ندنسوک و تفک كلخ ىا
 ۱ | كدجا ناطلس ییرهداز ردارب رفن شب نع  یدلوا هدنکرادت كعا كا

 . ]| یدیا رشفغص بولک هیهاشداپ هياج ةياس بودا فوخ ندنموصه هبیوطانا
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 bed لوا و یسالتا كا رمد رب كن دلا ءرلع ناط)- ییغوا تلخ هسووپ 8

 توژسا ناما لام ك

 ضرع ن راراک صعب رد ق قا ق ہلاکت بودا لتق یسیشاب وص هرو نم دلب

 هکر اید روين هنطلس ناسعاو هتلود ناکرا بوتل ولع یرابضغ شنا هدن رلکدلیا امناو

E Eهکی دب :) شلک تہص و هلو ر )دماناب هکی رلترمضح دب زاب ناطلس موج ر دعس هاشداب  

a aدنزک و ررض هرلنا ندن ررهظ دانعو تفلاع تروص ندءراردارب  
 تاک رح هب و ڪڪ و ن کل / هریک ہمارا توقبح ندو ااغ غو هیمرا ۱ ان

 کا هد الو ر /ردلالتخا اس روماو لامدا صح لی هرکص ندنرهعیلش ۱ ۳

 /ود نهالوا ریش ەر : یکا هدناکمرب و را رم هل وب تح ازا تیعرو هابس قحل وا هاشدان ۱

STتڪ ناوج  Eهددنطاسلاراد نوا هظفاح ییراتخت تو جات  

 یعشب نوا كنيلوالا یداج هرو نم هنس هلا لابقاو تلود یون وقبلا مافمعاق

 رکسع ر ورح هاشنوج رای دروب هیجوت هددناح ی لوطان | ینبراتع زعنانع نوک هنو
 یرادتنا هتم و اقم ندلاءالع یلغوادج انا طا راد دلق رذک ندارد هلا رهر رفظ ۱

 هلتک الف رازه نانکرارف ںوقلاقن دن رهش هسورب ندلجا لوا ب ودا ناعذانیفیدلوا

 هن رآرزوا ںوک هنساشیلوطان ا كنا ھ جراب رمش و ید راے هاکتیعج دجا نا ٤ لسیماباب

 ىدا بیرو هلاوز لابا تاستفا لدجا ناطلس مرجال یدرو رخ ندنموح#

 ناح میلس یدلو هراچ هندرد یربغ ندهروبج نانع ندراب رهش رادذگهر راحات

 یی لع یلغوا چ وقلاف قصشالق هنا ءرقنا لا ناونع ار
 رکسع دجا ناطلس ریدردنوک کب نددجاناطلس بود ءا 2 رادرس

 لدندنراکوا كحروک نیمدهردحا زوک هودنک بویرو هن رارزوا كناطاس

 نامرقو یدتا رابتخا نیش رط رارف یرورضلاب هللا بارطضا رب نوردو باترب

 نبعت هبایلغ وا جرات یک بو تاتشو تعرس هننناح هبساما ندیراید

 هل ران #۱ دک رور هی ر هدازهش رایدش ود هندرا هلا راغلبا نارداج نالوا

 ناح یرغوط هدتع" هدنرد ندنآ هب هیطالم بومه دا رارق هدهساما ند موعش

 مزع ندهرثنا یراکدتا ماراو نوکس مالغ نود رف هاشداب هرکص ندنو یا

 ن ور بآ كنکلام یلوصطاا هدشاضمر هرو نم هنس بودنا تون هیالسشق

 دقرم كنرادادجاو ااو ریدروب لو هلداعس هبهسور هسورح نالوا
 رهش ءارتفو فارتشاو ۱۶ هدنسائا هجوت هنن لتداعس رقم بودا ترابز نراهرونم
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 راد هکدما هددحرب یماوقتو دهز كفاصوا هدوتس ناقاغ و فاطلالا ربک |
 هکر ابدروب نامرف نوک یتید.ق زام ادا هدنر اتم یب عمامج نانلوا انب هد هینطذطسق
 | نوسک تماما نوسلک هسیاراومدا شمامتالرت تنس كنزا یدنکیا هدنرع تدم
 ِ اود رد را دعا تماما نونلو راودنک هن تبقاع توش وب دحاو درف هدنراکدد

 لوا زادرب هصق ( هنانسحو هلضفب فعاضو هناربخ هللا لبقت )  راردیا لقن
 ۱ اشاس * ناشن نی اسناد نم ناطلس زار ر و * ناشف ربنع دهاخ یا هد

 ۱ تبس هسینامت مو كنب رفص زکس نوا زو زوفط هرزوا هجو ینیدلوا روطسم
 جرواد ( مظن ) یرسفا یازفا فرش رک ینفا راب ربش لوا هدنوک

 رک یادخ فاطلا رهّظم مچ مهو برع كالم اف مح نودب رف هاح

 ۱۳۱ سا ترع هتفالخ كنزوا ملس ناظلس ترضج ند*یماح
 | رو رهظم نرو تداعس نیح لوا یهاشداب ناوا قاوردنلب قاط بودنآ

 ۱۳ کا لو ىا هددخرف رادد هلدعداعس لوا ناک نالوا
 وا هماصصلا لوبقمو هماق لدتع. ( یراهیلح ) رایدلوا ریذ فرش

 هی یراک اب هجووزاب یوق ورا سوق ولشیفاب لانعثحو ولشید ضایو الح

 ان یرلروطو زرطو هاد رم یراشبنج یراح یرامکح همجعو برعو یراع
 ا فیطل ۱ ان میقتسم یتهزو میلس یعبط

 ET - ۰ یدنا ناشیلام هاشداب

 أ lL یا و ناج ناملس نام سم اچ هاش یرادارهش
 ۱] یدا راشمروم توعد هنفرط لابنا هکر اب نیفغلوب هدنغاصنس هنک نالوا یهاکتلبا
 ۳ ناشبلاع یاماها ناهح ناطلس نامرف هدنلئاوا كنيلوالاعیر هروب زم ا

 1 یدلنا یرب وط كاش هدمد یراقدلوا
 أ را نو و رتم هلبا لالجاو یظعت بودیک رامدا

 : یادابولکه نزع روضح هرزوآنیشاب نیطالسنیآ بودا نیزت یی ران وامه ناود
 ۰ رایدل وا لاما لصحم هل | یرالاف هدنخرف لاج هدهاشم تم دا سوپ تسد مسر

 1 ناخ دجا ناطاس هدف نیکسن یارب یلوطانا یوسب ناطلم مزع 9

 ایا ا یلوطانا ا ناطلس بواک ر خر هدهاا ترم مایا وب



 1 ی 1 هر وب و | ییشعل تنوع تر قم و لوابو ابتلا ۲ 3 3

 راد دلی | لوساتسا رم بو وق هب 4ب رع ۵ رکص ند ادا ی ا را | ۱

 راهلوش هن رلشاب | ماربحا و رووت عاونا ماشتحا نادا ندا لابقتسا ندال ود + و 2

 ناخ دم ناطاس تت اوبا یراباب موحرم  رلیداوا ناور ههناب یتوبات بوراص |
 کف ا رادابا زام یادا هلا راد ڪک و زوس رازه هدنعماح یزاغ | 1

 رازه نانلوا راضحا هدنهاکشاب تكشرش عماح یراهدروب ا لل ءاضر ىو ۱ ۱

 ناطلس ینعا دیعس هاثداپ هکیدیا شفلوا نایب اقاس یدنلوا نفد هدراونالا عمال |
 سولج هدنسهنس ر ىلا زو زکس یرلناف تداعس تدالو كن راتضحناخ دیزراب |

 تدم هجردقت و ردشلوا عفاو هدنسهنس تلا ناسکس زو دم یرن وام 3

 ۱ ۰ رواوا لاس یکیا زونوا یراتنطا نامزو یدب شّقلا یراتایح
 هک هنا و تاریخ راثا رک ذ ول 3

 هل زارفا هیلاخ ةضرع افوتسم هدنسب ونج تناح ك ارس یکما لو ا ا
 لد یب هدنفاطا رایدر دنا ان فیطل دبعمو فرش عاج ازان ر ولهرانم یکیا

 تژک نیغلوا هدنرب هدزک كرو زم رهش صو صالا ىلع ردلثم برض هدافصو

 هن مکه دايز ندکیب نوکر ه بولپاب تمعلر تراعرب هدنراوجو زلوا لاخ ندتعاج
 فارشا بولپاب هیلاع ةسردم رپ ادعام ندنوبو ردا لوانت ندهلوذہم عن نالوا هد
 هراذالوا مان الا "یتفهو مالسالا حس یسردم هکری و محطاو ناهرب هنفیدل وا سرا

 زو زوقط بونلوا ترشابم هدنسهنس حوا زوب زوقط یمهلجو هک رایدروب طرش
 رقم مدقم ندنسهنس یرلسولح هتنطاس رس ( امم و ) یدنلوا ماما هدر نوا

 تتکمو هوازرو ابز عماحرب هدنرانک یراحرهت هدهیسامارهش نالوا یراتموکح
 رات ان مرخ هکر دراشلا ان هبلاع هسردم ر هلا هفیظو دعا زکس یو و نایبض

 فورعم هلکعد قمرا لزق هدلح مان قعاعع ةبصق " ( اهم و ) هنماعا ردشلوا

 "هرداتو قاطن تالفیرلقاط هکرلیدتا ان رسچ مظعرب هرزوا رهن نالوافوصومو

 هوک هدنرزوا رم نالوا هدشاب هبرتص جد مظع سحر (اجعو) ردقافا

 موحم هددسور هدنسهنس قتلا نوا زو زوتط ردشغلوا ایحاو انب هدسهیخان

 هلراماسج یبللا مان هتجولنف یرقدروب ان كرد راتمضح راکدنوادخ یزاغ

 ناطلس لواو ردرلشمروب ایحایروک ذ. لح هلغمروس دید ادد نراذاکءاح



 نیما هروس نیما لیربج بوساوا لوبق نیر هدننزع هاکرد كنیلاعت هللا نیغلوا |

 ۱ ۳ ر هدننیک ۳ رھ ا هر ع ناخ E ٣ کرد 1

 7 : یدنا نار ۱۹ اا رارروب نامرف هل بواوا ناور هدا دحج ەچ مدل

 ۱ .مدا یتیروما ريب دو ااع حاصم ,E ءیرلتمطح راکدن وادخ تبقاع

 ]| یدلیا قوس هنف رط تڪ رق وک هارو ره توانا مارا هن رلتعجر نوا

 دادا اعد هدل ع لوا ندنرلترمطح داب ناخ یمایاب ځد دد حج ناطاس

 یتصرف دیزم كندنجرا دنزرف بودا عفر هباع* بناح نیرالا كرابم هدنراکذلیا

 ما خاصم ماعاو ماع ماظن “هلو یتباحا را دلا ربخ ءاعد نوجما یترصنو |

 | هیلخ تقر هل هفرط یکیا یدا یراناقالم رخا هکنوج ردقو هابتشا هنکو دد

 i نسر یر بوشلعادو هلا نیکغ رطاحو نیکم هدد تودنا

 ٩۱۸ E هس یلو ناخ داب ناطاس تافو

 | | دیعس ناقاخ هدکد تا ع وجر هتفالخرقم بولوا رهش لخاد ناخ میس ناطلس
 | لخاد هنشع لاو هتخ و حد یرلف رش نس دز اب ناطلس ترضح نعل

 ۱ ۰ نرهر و تو دن نرتاح نهاریپ لجا هم یدیا شلاق زا هغلوا
 عطف هلا 5 و ىدا راشمراو هنماقم كعا زوا تسد نیراحانم نماد

 | هنردا نکشمالوا سیم لوص و هتماقا لح زونه بودا لزانم یط و لحام
 ۱ ابضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراس) هدنعض وم مان وادوکسم هدشرف
 دا هزوپزم ةنس نیفلوا ضرف لاثتما هنرها ( ضرالا و تاو | ضرعح

 | جوا و راط هسدف بناج یراحوتفر حورهدننوک یجتوا كنيلوالا عی ر

 | «دلو */دبدب یدساوا ابضن هلبا یرما یرکت/ تیب ) یدلیا نایشا ینییلع
 . | هاوآلا تنج * نوسلیا داش تحور یلاعت قح * دیزیاب ناطلس یداوا میلست

 | هدکدلک هشرلتضح زارفا رس هاش زادک ناح ربخ وب ( ژن ) نوسلیا داشرا
 ۱۱۱۲ دا یرددندج هدیدو یدا وا كانغو نورج هدایز یررطاخت كرام
 ۶ ینوعصعوب بواوا نابرک و راز ناوجوریب نوجا ناخ دزاب موحیم یداوط
 || هلاع یک * یدا هان هنودرک یسهماس هک یف هشوا (تس ) رایدلیا نابز درو

 لا تأ م ٭* ید هاکراب ول وا یک ځ رح یسوہد * ید E تخرد شوخ

 | | حاولا هل مکا ) هاب ناسمج راب رهش تبقاع .( ژن ) یدبا هلا رون علطم ییور



 یرانامرف بونلوا عیزوت هشرش ماکحا هفا کاو فارطاهجریدقتو رملوا
 راوارس تخناوح *هدازهش و رایدلبا توعد هتداعس ةناتسا و تباحا هرز

 ندهفک نالوا یهاکتموکح ید نب رترضح ناهس ناطلس هدا
 ۰ رايدليا توعد ا
 CC 1 د i م ةصف هعاخ را 1 فن و

 رهاب "هدازمش ريع نشور و شح ن ناشاس dd ناب و و
J|ادر و رارد ھه ر هرکص ندک دنا رسو جات ماست هنسهداعس  

 صولخ توک | هللا تبح م 2 هد ٤ هعرزم و توکح لا ندوبد لاغشا راعشا |

 مدیا باسستنا هسدق هاکراب با تامالب و تادابع و ناتا ندا ۲
 . ندلاعراک لا بوکح #* رتسا نیسهشوک تعانق فاق تفص اقنع لکوک ( ته ۳

 ها رزاوضحرع رک راش نالوا شنا رەد ( ون )۳ زسا

 هزب مویلادډ مهدږج لاصخ رمظ:یاو م:دید رونیا هکرایدروپ بودا توعد |
 لیلد رخ یاعدو مقیف ر كتمه نر ددل وا لاح یاضتم لاح را ندرت

eنیس دم (تبمردیک هنناجا هقوتمد هلکتزاحا و مردبا احر نساملوا مه ےب ررط  
 × هليا لابقا و تلود لاق نس نیم رواوا رب هاش هدا كلم # نیمز یور رواد 4

 یاض رك رلاباب یجدنامز ناخ ےلس ناطلس كعد (ژن) هللا لاب غارف هلبادادولدع

 دارم هک ه نره بودا دصف تیامر یتیراشم# رطاخو تعباتم هاھج وره هنیرانونامه |

 یدلبا كمت هود نک یبهروبزم دلب تواوا هززوا هدعاسم ردردوصت.و ||

 هلا یرابلط یدیا یرام دق سن وم ییا-اب سنو یسیکب راکب یلیا مور تیالوو ||
 یدیا راد د هدک رات لوا 4 اتش مماقو رایدروب سعل هن راف رش تدرخ
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 یرفس مزاول عیجو رلیدشوف هلب نوجا یرلتمزرلم هګراناب و یرلتهدخ یادا

 * بابساو رهاوحو مسورز ( تب ) ید ندهمماع هنزخو بولیروک روصف ین
e Eو  EO e۱  DS a aha RE SOARES 

 ندو ر ھه ر رواج E من را ( ( انج دنلب ارادلوا یدلا ۱ ۱ 1

 ید کرس ناقاخ یدلبا ال هکعا ناکم خط ها نودرک ناور رم بوقبج ۱ 1

 عولط یک نوک ن.الود ٌهنایشا لوا یراترضح یلو د اب ناطلس تربطح

 اسو هاش . یدلیا هحوت یرعوط هتم عارف هتشوک تون هن را هب رع بودا



 یونس ۲

۰ 
3 

 لیدلیا ےلسن : د هد راترضح باد اک *هداز زه 2 نال وا تایسا تفرلاخ بالج یتنطام 1 7 4

 بوریدلاق هنامد نت رللا در رام ۾ رکص ندراب مسلط یعصت هوك وب هن رادنح را

 /هشددناینا a وا i EE 2 نايا

 | رهت هبهسک * ههراواو سکی هلا تقفش * ه هرات و زجاع لیق تجرم * لیق
 | مادملیق * ماراکس لاعهلوا كسراید رک × هللا رازیب ینلها تکلم * هلارازا هللا
 | یور هنمکح یدریک as انس جد راو مدارمر ٭ مازحا هلاک لها

 ۱ ۱۱ ۱ هردو * افج زکره هکناوخا هار نیمز

 ۱ ونشخ یرانا هلی كل * ندلوا ترورض هاجر عطف * نیک و غبت نس هرانا

 دنزرف راکدنوادخ ترضح دکن رخت (ژن) لبف دوا ندرهد ییعمر هننف ٭ لق

 | هدنراکدنااحرو ان ندزایآ ی هاکرد ود نیسهلوا رادروخ رب هل باو دی

 .قحلوا مالا هن رارینم ريعص یقیدلو لوص و هلوبق دحرس یرابا یس یاد

 روما ووو هشرازون درابم نيرا رش تسد نوما نیرف تباحا رکش یادا

 ۲ بوم سو e ت وکر زب ردب î e و ترضح

  uورە و  Eورک هنر رق. ۱

 تل رنء یلاعیاابع درج تل ود نایعا اموع ریدروب رارف هدنداعسو تزع

 تع ماهکنوچ رلیدتا تع دع ا/تبن صولخ بول وا نهی و لدکی ر |
 ناطلس یرردارب بودنا حوع یتاطاس ناسحا نارکیب رحم هرکص ندنا یدلوا مامت [|
 نوناق هنفلخ د ریدروب هیجوت ردت الو اسینغم هک اه یللدم هدوفروق | 1

 رظن هتغاجوا یهکیو ریدلیا تیانع رلیقرت بود ماع ماذا هصنسءدعات یناغع |
 هدخرات لوا هکتوچ لوا ندهلج هتل یرلتاتلا  uشورغو دوتا ۱

 رجوا هرزوا لاومو- یدار < هەتا شب زو وا ینالسراو هب ها قرف .  Eا 7

 نالا اذهیا بول رو ششخم نوا رشیللا هتارفن هلج هرزوا ییاسح هجا اول 
 4م هدنفح یرصکب ینوک ماعنا هکر دلوقنم . رد.دقل وا ارجا نوناق عنایت  3

 رب تودنا باط قرت بدا ی صر ندارما «دک دنا روهظ یهاشداب ۱ ۱

 1 1 | تحاو نامرف ه لود یدروا ا gt تودرکو ج ناجا ف بودر و نامزو ناما

 رو



 نوسنلوا لغ هروک | هساراو زکیاوح هکه بوش ردشمالو روت ِ

 ادن هلا العا توص ةلج مدنامه هدنرلکدید نوسنلپ هسا هن ره زکی ربعضلا ین

 ار کیش قد و هاش بد دلو رهاظ وادی ادصر ندافق رهو |
 م رجال ردسعلا نم رظا یودا جاد دج رابرهشرب هيلع تلودو بواو 1

 ناطاس زب یرعا یدنا شقلوا نیمعت امدقمو نیم تنطاس میلسل هدر ندرهدا

 1 هس ھے: را :یلصم 3 نوک وو 1 ید 1 7 تا

 أ هدوسا هد 0 ابا ز کیرلوق ا رکو 1 ۳

 نیمزوژرلبدروآ راهرعن ندروغا .ر لوق ونف راس و یره: كس نوا اساف
 تقاط موجو مادقا وب یرلترضح راکدنوادخ تبثاو/یدلوط هلبا هلولو نام
 ناطلس غوا مدرب واکیدا وا رهاظ قطنو ندنراراب ررد ظفلرانتخایب بویههر و

Reیظف/نوساک یالوف ینیدنوط هیلیا رابم هل /مدلبا بص هءرب ا  

 هریک و رغص هایسهدهاش« لاک اب لاج كن راترمضح لابقا تبحاص "هدازهشبونا وب ۱

 هدنرزوا نیرز "یمرک رب هدننببام ویت 4 روا هلی اعس یرودنک یدیا لاما یان |"

 رهروب هلماعم هروک کا رولوا رحم هن لاوحا هک ات یدیا راشلوا نشا ۰
 نوچن مناخ میلس نقاب هکیدسلوا دراو لاوس ند نت را را 0

 ( تیب ) هدنرفدروب ود زای فرشت هلا یرادید یزب و رڳ همز ۶ روضح |ا
 راسو ارزو لصاجلاو ۰ اوو بجاح یدلک وشراق * رلباب چ ندنلودیدچا ||
 نوشود دا وا كنارماک و  2 راک و اماو ناس نایعاو تاود ناکرا ۳

 رایدڈلبا هنرن ورقم تداعس نویامش روضح كن رترضح راک دنوادخ جوف جوف
 یتت-ار تماق ںویغا توف هقفدو روصف هدادا ےما رم حد بانج یلاع هدارپش

 یدرد شوق لا * زارفرس هاشوا بودا سد ) مظن ) ادل ۱

 #روصف هدیهاش فاطلایدلاق * ۰ روهظیدلو یورسخ تاه ا # زا, ی 3
 د

EE iزا کج  

 2 A | نیت حات * كيرا ۸ نام مال ۱ لات ا  لرعس با لوا ار ۱

 ددزال یدد ۷ تاطخ رود اه هدازمشهفطل / یدایاےرکتوےظعت هل ها ۷ یدلبا ۱

 | تکحرح لوتسانر هدنتح كرنا ندزیلاع فرطو ردشمالوا تا

 . هرزواقایا دیعب وبیرق یدبا دیع نیدراص دیعس دعس مو لوا / رایدردنل وقنا



 | هاشداپ ما خد ارزو هدنراکدتسا باوج بواک/ندنزوپ تاب بورد ملمروک |

 | مارا ست هدهاکیاح لوا تدعرب نوجا تحارسا" یدبا شلو روتف امون
 اقرب یدنوط هدلحم لوا * رادتفا جوش یدتا لوزا نوچ ( میظن ) لا

 # .ناعنآو نمز یدتنا تينت * ناشن یدلوا یحا غاب ندنهدقم * رارف نوک

 ها راک اونایعا یدلک # دنأرو رکف ریدتا نیس قلخ

 |( رد یافت نان با ناطلم ترضح سولج
 ey ۳ و ٩۱۸ هنس شرد ¢

 رب و نیمز یور بودبا لپ وحت هنجرو لج باتلاع باتا هکزوریف زوررپ

 ر اور "هدید دبا شلوا راز غ غرم هلا راج راز هلال ارصصو هوک و
 دلا رانکر د یدوصقم دهاش هلا علاط هدعاسمو رادب یک راکهاک ٴدازہش

 ۱ ۱ تسلا مو هک نوک ی کس نوا كت رفص زکس نوا زو زوط

 lL و هلا e یالا بوقلاق هرزوا قافنا یرارورس هایسو یرلبزاغ یرهکپ

 7 دن هاکل ازم كن رترضح ماشتحا نودرک ناخ مہ لس ناطلست ضخ ماش راکماک

 1 . هاکرد لا مط ظعت هڪ دراو هک یا برودنلتآ ۳ راد رو یرغعوط

 هنتسوا غایارب غابارب اهن نوکر نو ۲ لوا / رایدلکت ولا ههابتشا هاکراب كلف

 | هر كسقار هنک و لامالام رکسع هحراو هنسوبف هرشط ندوبق هتروا هک ه بوش

 | رادربخ ندلاوحا و یییراترضح راک دنوادخ /عدلکد ن هک كع ود خد وم“ ود

 ا ریس هرزوا ةا بولسا هلبایهاشداب نامرف مدناهه یدیا رشغا
 ا 2 ناخ دیزیاب ناطاس هکر یدروک ینا بونلوا عضوهن رزوا هداعسلاراد
 با راقو نیک بویلمالس یسهشناط لوق رای دراقبج هرمذط بوریک هنغتلوق ارزو

 باطخ هنفرط ماظع یارزو هدعب /یدلپا رارق بوک هرزوا یربف رش تخت
 دارم ندلک هعداعسرد هللا روهج هلب و مرالوق هکر یدرو-ب بودا باطتسم
 1 كرادنر ک اهسیا قجالوا نکعرکاا مهل هدزب تالیا لاؤس ود ردن کی دوضصفف و

 3 | هدن راکدتا هجو هندناج لوق هل | یهاشداب سه بود اش راترضح هان لاع

 ۱ هاکرد هرزوا موع رایدروب لاوس ندرس یر اتر صح راکدنوادخح هک رلیدتا
 هدنروما كراودنک نکد هاو ران وسا وس بودا مالعا ردن ترس کک همت رع

> 



 ۳ ۳ یک ۱ ی

 بود رفس ذفخ هلا راکشدخ رهن جوا نداد صارخ مد 8
 بو ریکورجما هدانا ینیداجآ یروبق هعلقو یدشریاهلوبناتما بولک هدنوک جاق

 یدلوانامه» هرلنا نوچ اكا عبات هبودنک بولا هلا نیاکوک كنس هقناط یر
 زاکدنوادخ هکدنح ره  یدشا لوز هدهعس نالوا هدر هدو هک لخ

 ریدتا راسغتسا ود رده ثعاب هکلک داتعم فالخ ن داوا نذا ندنرلتمضح

 رارف ندنفوخ كنا مدروک یی-التسا هیلوطانا لدجا ناطلس بويل توس یتتفیح

 یراترضح ناخ دع ناطلس یراالعا دج امد. نوح یدر و باوج ود مدا

 هتنطلس رس هک هلا لابقا و زع ندهیساما یراباب هدنیح یکیدتا لاتا هترخا

 لوا یدیا شمریو راششح و قر ۵ یر بودا سولج هلیهرط تبان
 نوتلواتیاعر ه هشاس قوقح هکیدتا هظحالمهل و بودناتنواعم دما ندهشاط

 تنطلب قاتحاو داز ردام تلودو تخت رهروک یاازرا هیودنک یتنطاس رسم
 لصاح لکشم راکو لصاو ءدارم هلا یدادما یرصکی نول نکودنا -اد اد

 هدناهج (تیال یدلیا هدناز سره باکتراو های ی
 ( ژن ل قحالوا تیاذع ندقح بناح هبیثک * سکره هددارم مربا با یس

 ےس ناطلس نکل را دمزتس وک ا هب هدازېش هحرک | هر و مه دشاطلوا ۱

 هد یل ولاق مز٤ ود ( عرصم )؟تولوا مکحم هدنران و رد ی راس كم راترمضح ناچ

 نام هعفدلوا نکعو یدا یرانابز درو نامز ره ینوعطم ندرارقا کودتا

 ترصح یدارارر و لسد هلهج وره بودا قازاوت رطاخ و مارک | هن راهارک

 كان راترضح راک دن وادخ هبا عرکتو ےظعت توشود هنک وا و رای دلی ا دهعڏ هنسهاعا

 ۰ رب دابا زارفرم ه هلا یرات راقم فرش بودا لاصرا هن راد وام شاخ

 X+ ناح 2 اد ناطاس ترضح ندما ۳

 رف زاجنلللم تراو تل ود حوا ثاتاو اا رس هام هکیدنا هدا لوا

 ٭ هارز هینیطنط سهن دما وج ( تب ) تکو ش بحاص ناخ ےلس تمه لاڪ ھ دایک

 هدکد شرا هم رف رس هل | ماشنحا و تاراد ) 3 ( ه اکر اب هو بات کالو

 لاحرد قحا وا یرامولعم بولوا هاک !ندنرموزا تداعس مودن هاپسو ارزو هج
 فورعم هلکمد هح يکي هدالخاد لوساتسا بودا لابقتسا هلا لالحاو مظعت

 رلیدروتک نب رلثاطن نودرک قاطوا نانلوا بصن هدراز غرم نالوا روهشو ||
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۱۲ EE مولا دوخ TET 
 یسدیچ فاصوا هجرک | ادوفروق ناظاس زك جد ندالاو نمربا ىلا هنعج |

 كننوک كنج نکلو زفلوب یریظن زکره هدنافرعو عو زاوا ناب و حرش هلبا رالد |

 بولوا عوطت»یسن صوصلنا ی ع/داکد یحاص هیروزهالرازوراک نادیهویرا
 ا (مظن ]ری دیدزلواودلکد قيال هخاوا یناغع رر بحاصندتهج یغیدلوا یدالوا

 ولس ناطلستنطلس * ےس رکفرولوا كت اهاشیلا ٭ مقعهدارهش ردشلوا هکنوچ
 قافتاهدنراکدتا ربع ایام ضرعود (ژن) ردیقر تكهاشوا هدازا *هدن * ردیقح

 هسیا هل یرادارمو دوصقم كمرالوق نوسلو روهظ هسیا هرزوا هجو هل روهج |
 کل وا لصاو بولک هتسهشاطلو# هلیسافاویق رخو هدنرفدروم وندنوساک هنرب

 را هناور هنر تم نیک رهتودیارفیقلاو ام ههاشداندروار ۱
 ا اقا هدازهق بونلوا لاسسرا نواه ركح ةتئاح هقک هرکبص
 *تلود هبیثیک هسلواوللک ( تیب )لر ایدلبا توعد هتفالخرقم لاجعتسا هجورپ

 ریز ك. زو هصن ینازغوط * ریدن هللا هسلوا ولقک * تنم یبهلبا لقرب رولید | ۲
 ابودا تباحا هراکماک راکدنوادخ توعد مدعم هدنحرف "هدازهش مرج ال ( شن رگ ا 0

 كالا راد هللا راغلیا ندناوب یاک و نامرک قآ نیغلوا امرس ماکنه واتش موم . ۱
  Raلیدر وبا روس : ۳
 لوناسا رد دوفروف ناطلس هدارپش عود ۾ ٩ ۳

 اس یردا یا تکلم لاو هدنتابا ناخوراص هکدوفروف ناطلم ۲۱
 بولوا ا ج هدایز كم روك نموسه هستیالو یلوطانا هللا یثک مج لدجن | ,
| 

 نکیا هدنسهحالم نامرد هفلوا صالحخ ندنسهحب هسرولک هعرزوا رک
| 

 هدنشاب یمالجا هبیرصیق ریس لدجا ناطلس ےک كران کد لوش ندیناح و
 ناطلس هدفدلوا ررقمكعا لاقتنا هعلس ناطلس بودا فل هکاتقو یدبا راقفتم |

 ی قرض راک وادخ هک رلیدتابوزدنوکبوتکمیئام هدوقروف ۱۳
 قلوا ضوفم هیلس نادعاس یرما تنطلس بودا عطق یتافتلا هالع هیلکلاب :

 شخرر هسا ردا رذک ندزکب رطاح یسوه قلهاشداب رکا ردشلوا ررقم

 زسهرک هلوبناتسا نیدلوا هاکا هسک بوشیریا بولکبولوا راوس هرانفر ابص |
 رخو هناخ دوقروق راد تا مالعا ود زسهربا هد وصقم هل یشرطوب هکر ددیما |

 هکزوا ندنو هصالخ ندنسهلاغ دجا ناطاس دکیدروک قحلوا لصاو
۳۳ 
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 اکا قلهاشداب و رک ندعش هکرمسهلوا هدنک رادت راضحا یا هلیسح اضتقا یدمآ |
 .لالتسخاو هکردلاقحا زسهیعا لامها هدصوصخو ردوا زکهاشداپ و ررقم |

 نکس نما ات یکم و ی حر بیا

 ۳ 2 ت سوم بو

 فارمشاو نامسعا هدنامز یرفدروب وډ هدبا روهظ تاقا ین هدنسا را فالتخاو

 نیییصم و و رابدید دعاط و ایم بول وط یال قفاوم و قباطم هنرلاوه

 روطح یننیرطب لیا مور نالوا رضاح ود ردفو فوم هارما قاشا لو ۲۷

 ۱ رط رش و بور ا تهی Eb هناس اف بوروتک هراکدنوادخ

 هاو HT ] ود نور و اتش قحا وا نیما عزا رطامت ندب راق رط اسا رایدررو

 نوا س الحا مر اس رب نم یدجا ناتطلس ۵ دعا راد دليا تعس ید تطاق

 لصاو رخ هدجا ناکا رايدر دن وکه لرب هلعع بولاص هن وعد و لر کی رامدا

 هدنسبلاوح رادکسا بودا لحر دش. یرغوط هلوباتسا لاععتسا جور هکل وا
 لخاد هلوماتسا ینوک یتتربا هکه یا وزرا لوا یدنبا لوزن هل مان هبت لام

 تخ هلیساضر نسح بوشلو هلا یراراوکرزب ردب بو هباح ور و هلوا

 مودق تین موسریادا یا را و نایعا هد اجو و هاا سولج 4 ینا تنطاس

 رایدل وا ی یا لابا یهدازهش تولیق راضحا رد مطظع نوڪ ا ۱

 نوکلینهدرپ هنودرک بق هکبش ماکته هکنوچ بویلوار دقت قفاوم یراریبدت نکن
 كعدق نادناخ و مدنا هدکدسنا نابن یربم هرهم كلف راصح بولیکح |

 ت بتوروتک یدجا ناطلس كتلود ناکرا یرروالد یره یرا ریش

 یراهفول أم تداع بولکهرب رب یمهلج رایدندنامولعم ییرلکد ریو رارف هکعانیشذ | 

 هناشاب ىلع دجا ناطلس هدنشارغوا یو ناطیش هکریدتاو راددلبا ولغ هرزوا ||

 قمراق یتنطلس ضرعو هدنک بولیکخ هد ابا ندنف وخ تویمهدیا تآ رخ ءدالبا ۲

 هنخاصس ودنک دانعلها ٌهشاط ل وا صوصخاب هدناسومان لر بویاوا هدندیف

 شک وا نیبعت نانا ی نایرهکیو نا فا زکس هایس هات ندولع ةع نکیا شقلون تب رق

 هیاوا رهاتظ شنج هنارلد و رداص یتکرح كهنادرم ندنآ دسعب نم نکیا

 دوسخا و رولو یاسا ند هت فالح ماعم هدازېش نالوا روو س هلوعع و

 EDE هاتو قبال لاا رر رول وا راوزس و ید لابا ره دن ھا

 ندنهار یتعاط كنا او زویعا لوبف یس ربغ ندا ردرادمات میس ن ناطلس ف ےس

 كفافا ردیف كنا 9۷ یهاش كن روا هتساس ردوا ( ےظن 7 زرقل €: نا

 سا
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 + ۲ ناق هر قحا بالسم ندلوا یزاغ هدنامز هن نس ردف وفوم هن دا راهاش داب

 باطخ ناطلس هنر ندنعارما ود ردیمازس راومهانراکوب اکس ردیمازغ كکود

 هکشابودنک لا ندنشاب لدباپ وش قلاق هسیاراو كظح ندهغاطوا یدتبا بودبا
 بولا نیسهغاطو]/كش رح نوار ندنرب نامه رویم دهدد نیئاط

 لا |ینندنفا رطاتعاسوا یدلیا هدحم ههاش هرزوایربلطاب نییآ بونقاط ه اب

 9 /رلیدنا هنجما یدیا هدشنا هکرلناغزق لوا بودبا دن مکح هدینسکیا رایدشوا

 | (قحسیام هلع) رايدر و نسازج نرهثیس لاعا بودنالتق یعدیتسارما یا

 رفظمو روصنم كن باب ىلع هلبا هاپس هبه هک ناخ دجا ناطلس هدازهش هدیناحو

 را هشاب تلالض حورخ هکیدبا و ی.هرطاخ بش زورو یداهرزواراظتا هنسلوا
 بولیروک یکرادت سولح هتنطلء ك روا هرگص ندفدل وا یرطرب یسهلباخ

 | هاکناج رخ و هاکان  هلوا رررسو رفا كلام هلبا یریبدن كریم نشور ربزو
 RR هرکسع ںود ا شومارذف ییاید و شو یتدامش تب رش اشا یلع هکنداک

 ۷ هدنرکدشرا واک ر دارا رف بول وا رادخز یڑک | كرانالوا صالخ بول وا عقاو

 | هکیدلوا رکو ربهم هرم هدایز ندنروصتو ریفتم هلا مجورپ ماک ان *دازېش
 ۱ را لا نلا بوب ینکحهدیک هیاحهنو یکجا ید هب
 ۳۱ 1 ا نرتروصقبالوا سیب لوصو هداره  یدرون ط
 تویمهدیا مادا هغمرا و هڪ زاد را كهورکم هور لوا بو ود هداج

 ید هاشنهش ناطلس هدازہش نالوا نامرق تیالو "یلاو هدنساننا هلئاه ةعقو و

 ۳ كن راترمضح راکدن وا لوح هدل وناتسا 1 تسسصم رحو هلکعا لاحرا هباه راد

 ۲ ۶ 1۱ لعو یار كنوحرم *هدازهش بولوا لصاو هننرنویابه مس
 ]| ندرب رب هلج یراربخ یتدوع هلا مازلنا لرکسعو یتداهش هدنس هکر م٥ یلوق
 | یدلوا مارح هشراهدد۶ “دد تحارو باوخو مال یراتماق هلا مالاو دصاک

 تکلع لاوحا ماظن بولو دایدزا یراهیاحور و هاج ضراوع هصقدراو

 ناود ناکرا و یدتا رودص ناشلاع نامرف هن دفع ناشن تل لوم ناود نوا

Beنی ضرف یتنوعضم ( ةلز هل اف ةلزعلا هل ناک نم ) هکیدتا بودا  

 هرزوا تدابع هر داس موبلا دعل مدن دا ند ریمه تمدیعارف ج ک رادتخاو

 یحوا كمداحما دال وا هللا دم مدل وا هدنک راد قلوا لوغشم و ےس

 دجا نکلو رد رصيف تفالخ نیشذ دنسم قیالو یرورس ربرس راوازس 4



 ماعط رانروک یدنانیف بوردقاب شتا هنتلا و بوردا وط ر وک ین 9
 قدر 4 کر کم یدبا راردآ رظذ هل هلاوحا و تواص شفلوا كرادت نوتا كمر /

 نوا ری نالوا هما یسادفک ید یسا)ر و نما را نوح ا یرارادرس

 چم عاونا هلابو را هیلیا هتګ یراراکبان عمط ماخ لوا هک ات یداراشعا راضحا ۱
E 11۳9 لوا توردنوک رخ ود لس هوا ارم و را نوا راتفابض هر ےرکتو  

 لاوحاو رایدایا رارق ًاعم هدنهاکهاس شقنم ناباسو شکلد غاتوا ںالیروقد N توروتک هراز ها ربس نالوا دوع وە عمو لایسرا ربمدا ه وعد دا هدد ومعه ا

 تبسانم هللا ییرقتو ریرقت ( مالکلا رح مالکلا) بونلوا تبحاصم قلعتم هللا | "
 یدشا و یدلیا لاوس ندنواجورخ ببس رنو هابتنارپ هاش بوروشود |
Eور ندنامز هحنو دنیا هاست لمح ناج دا ناو مغلاباب  

 توروجزو ندنتعاطا كلا هکیدنا اضتقا هن نکیا لاح هدوسا هلا كلابع لها
 رام فو سومان راعش تدسعم نالوا یرارادرس هدک دند دتا حورخ هب رزوا

 ثالرد تولوا فرو جانم اک فعص ورو تام نا دی اب هکندرو تاوج 3

 دنکلم دلکعا ملت هنسارزو یتلود مامزو شلاق ندنروما ریبدنو شما نتفا

 تونه دنا ای دهن را یدلوا لاعاب هدرتلا قاا انار و ااعر بولک لالتخا

 كمروس رول هن ےھ اکر د ك وخ اس اص وصح لدتا رابتخا یروصو

 دروس زو هانک اخ هللادمم یدبا ندارم یاهتنم كمروک نیلاک اب لاجو

 هدزماب ید یابحاونویعغلا نمافتا كنندعت رکیدلک کج هکیدرب و اوج هو
 لوقعم ج د باوجو یدت |هاشیدنل وا مادق اهن راف و بېن نوجاقلوا هلبسو هغلافوج ۱ 1

 نیسردا تبحس درز یاوعد دوخ هب اجو هج رب دقت ییددل وا لوععمو ردلکد

 ! /یدیا كمولعم یودا راو قافتا قللغوا قاب /دزفییام هلا ناخ ديراب ناطلس اب ||

 کیدا هظحالم شوخ هن نیکودیا تناها ممظع «فرطوب تراسخ هنکلام كرانا |

 كن ها ضرعت هزم رلناکر زاب و زعابراک مزب شقوب زکهانک هدیاب وب هک هدبا ضرف
 قباطمهکل وق ثالءف/تنس ردع قول را تار زواج هراجت ردنیهجو

 فارععا یه رج توبه و باوج كد /ردلکد قفاومآ ر یر ءاوزوسو

 كع 5 رد هداکشا هک هغاط وا و 1 هکردت | یراترمّصح هاش هش هرکص ندب و ر یدلیا

 قفثاط هغاطوا یدتا هاش ردتمالع ریزاغ یدتا جدلوا كدنفاط هللا ینذا
 تست

n 
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 یرادقم تعاسرب هلا راد هورکم هورکلوا راو لع ترضح رادما یاشاب
 | رکج زودلد ریثرب هرکص ندراعناب ششوکو رایسب یعس ودنا راز و راک
 ۰ | هکنوچ یدیشرو هاضف ( مظن )(یدنلوا قاطا هیادهش هرمز هلا یخز زوس
 ۶# شک اشک كنج لا ادعا نودا * ییاضف رت یدلیا شوغارد * ییاضر

 || شابلرق سر هرکص ندنتدامش كناشاپ ( نوک شویلع رخا یلو یدلوا درهش
 | ندفرطیکیا هرکص ندنوب بونلوا لنق هدهاک هکر عم لوا ځد لوق ناطیش شابوا
 ا نادرک_ ورندنرارب یر رساح و بئاخ تبقا راق تاق تو دبا ترج هکنج هاب

 ۰ رایدل وا

 ۱ هک ح و رخ لها لاوحاٌهْغ ل
 3 ۱ یمادک نییاد هذخ نالوا یتاقلعتم یقحلوا اله دغم یراکدید لوق ناطیش
 ۱ ِ . هاش ریدتک بولیکح یرغوط همجع راد بولوا مبات هبهذمیپ رب نالوا دما

 | هدکدتشایتمزع هنتکلم هلا تژکه وب لنوو یدناهدقارع هد رات لوا لیعجسا
 ۳ اه وبا ها فوخ هودنک نیفلوا هدنک ار هفارطا یژکا كنیرکسع
 ۱ یدایا لابقتسا یرللابفاو لوا بواوا هحوتم هندن اح زرت بوقااق ندفارع

 اي بوروتک هنتسوا ینتلالرب یراقدارغوا یک یمیروس راروناجموش موق لوا
 | تسار هنابراک ےظعر تویم ههاش هدلو بهرام هر هارد نالاب و

 ج ندماظع اشم یتج رلیدلا نرالام :تویلبا لاله یتیرامداو اهب تولک

 فرش 2 رلشعا هلس هدناب راک لوا هليا یغوار یرلتمضح یزسبس مها ربا

 تن هلذخ لوا ځد رانا هدنابراک لوا ىدا رلشعا رابتخا یرفس.لوا هليا یتبب

 ۰ ردرشلوا دبش هدنلا

 عرضت كحروک ییمادقا هل كنيءالم جری لوا ینلغوا مش 6 رول هبشنم

 | ررادغ لوا رلشعا اجر نیراهعا لتف مد یتسودنک بولبس یرازو

 | رد رشغا لتف یتلغوا لوا نوجا تبزا و روج هکلب تنامها
 ۰ || لوا یکم شعشود هنرزوا یزو ود هللا كچدیا هدهاشم یتلاحو میش
 هدنرافدراو هزر بودا هار مزع هارک موق لوا هصقلا راشع ا دیهش هدنلاج

 بودبا نیہعت هنر ندنسارما یکولب ره نوح ا قیرفت یرانو هدناقالم هلیعما هاش

 | یچ جوا بورا ندنر یرب هلقرطوب هکات یدلیانامرف ود ران وسبا راتفایض
 | ےظع یکیا هدنادیم عماو یدروک راکرادت وید رانو تیا رتفایض یلاع نوک |
 سک



 هز هرمز" راب ثلوب هدلح مان یلیاشاط عبات هنتبالو نایمرک هلا مظعا رب ا ا

 یدا رال هرصاح یی. هعلن هیلاطنا تورا و هتل ما هکت مدرانیح لوا هی
 ندنرزوا هلاطناهدن رقدلوارادربخندنراکدلک هل بب رف لدجاناطلس 4 ااشاب لع | "

PITSمه  

 هک اد وک یدلیا باتشو تعرس همر اما یدلیا راغلیا هدرا كءوق رادغ ,

 كناتسهوک نانل وارک د اشا ىلع ریدلیا نصح هناتسهوک برصر مانای لزق بوق اق

 یعالال هاشنپش ناطلس نیناحرب ںودیا نیبعت یهدازمش نوا هطفاح یناح ۱

 روصنم رک اع رویم یاشاب یب رخا بناح بو لو" شراپس هکب ردیح نالوا ||
 میم هد.اق لوا نوک زکس زوتوا مام ِ لصاح نودیا هطاحا هللا |

 . تفص عابنو تفلخ ریزانخ لوا  یدا یوآ نکروس Ci ایل:

 دالوبولوا رورفم رلنوب هنیرلهطاحا امف رایدنزوک نتصخرو تصرف كموق
 یرهکیو هابس نالوا هدرکنع هبا دجا ناطلس ریدا رورسم ود رد

  AAهش الب یدلوا یعاسو لګ هکعا لصاح براق ند  6 Aررف» ۱

 ۱ ود رد رد ین و نوزوا ناسحا و ماعزا هرات دیا تیعب و تعم م دوم ر ۱

 راز ردهدنایح زمه اشداب هکمادام بودا بانتجا هوا رکسع هدا م اراو مادقا

 ۱ هک روک لک هده مرو باوج ود ردلکد ن نکن ید كناو زا تی هکر عش ۱

 رارف ههک رب نامه بول وا برطضن ندشاعم قریضت شابوا هفرف نالوا هرصاخح

 یلع رلیدلیا هجوت هزرک هار ندساج ییدنیا هرصاسح کب ردح ها یتا
 تخردو ناشیرو هدن کار هلج ینعباو بودا دبش یی ردبح ها

 ندلاوحاوب اشاب یلع رنیدنا ناح هندناح ساوبس هرکصندک دنا نالات هلجن راثح

 ندرصکتاو هاس تویغا انفو هظطر ندتج و ترغ. و
 لوا تو وئبلا هدا دج.ا ناطلس یهایس یه بودا نانا روالد راد_ءهرب

 زو زوفط یدا شلوا مواعم و: ٠ نکحهدنا رەس همدع را د ندتنح رادو

 کا هيه بوشیربا ندنرادرا هداح یراکدد ناخ لوک هذن 0 ید نوا

 هدنناب نام ارگ نشد یدشرک ضال لوا لارو شاو لوصو ید

 لدغ دتا لست هنس ەكپروېت نهحوت نامز قحلواهاکا ِ یکو دیا زا مدا

 هن رزوا ندهعبرا بناوج نام بودا ه-ظحالم ینغجهلوآ رح ةنراک همنا

 ءاض؟یاضت نوچ رایدروشود ,دایلبخ بولو شاوص ےکح ندنیفرط رایدشوا

 سس سس سس



 | رایداوا لئام هزمعفدو لئاحو ناسفن هزمهرا هليا یتههن تختو جان عمط تی

 | هزب كعرو هنرزوا لرماباب بوکچ رکسع هسخو /ردا روهظ هيا هل ردم

 . | رایدلیا باوج ود زرول ما بذسعم هکلب مومذ. «دنتف نحو هدنناب قلخ زعشود

 هک لهدا ضرف یدایوس زود هلون هزب ناخ هکرایدروپب هدعب بواک هنراقاتواو |
 قسلوا شکد ناوصا باوج كنب رلارنضح نخ اب وزش وا هدنعمط تالمرپ

 ندفقاهاشداب سنج وا و .رداکد شيا رولوا مه زردبا رایتخا هجن

 رانا هساورح تالام یکدشا 2 نمدادحا و ابا صوصخاب رونلوا ظح هب

 تا ون ا رعد صح یاطخ :ن_زنکج هددتلا یعابآ راک اب

 ۱ هروپظ هسیا هن رد هدلازا لزا و رولوا غنيم هلا نوع جد زسل و |
 ۳۱۵ ن راتات هدعب رایدید ردقوب حاحل هتررادمات زانا - رولک |
 | هدعاسم ناخ لس راشلبا اجر یکمربو یی ریقو راش آ ییانعمو هن بودا ۱

 : هدازهشو یدابیکوداه دارم ندا تفابض ه هدازمش .دتاکحو راشمامروب

 ۱ ۲ کوش یدلوامولعم ی راه دیدم لاوحاو یراهدیج لاصخ ون كن . راترضح

 | كلثیدناتباع یجدرد تمهولع یصجوا لکوت یجنکیا رہصالوا |
 1 تیعرا ۳ a اک یعتلا سومات و مان تیاعر یحعسب

eردتسارف و تعا یحزوّمط تا سولخ  

 e ی ردقیلاع "هدازهش لاوح ا هیش رک ذ و

 ۱۳۳۳ را ندهرغو ناخ لس هداربش « ززا یفیدتوا رک د اقا
 .عقاو هبرا هدنن رده رف.روهشم داکم دی وک شارغوا الاخ هدنرانک ییوص یلروج

  تداعس یرلترضح راکدو دخ 1 ندنرلددروب تعجارم هندناح هفک تولوا

  یراشسئدارص هکقنا دمعیلو یدجا ناطلس هن هدنراکدلک هلوب اتسا هلبا لابفاو

 . فوقومهنفرو عفد كنامقشا نداروهظ هد وطانایلوصح لرما وب 5  تاوقوا د

 E لع مظعا رزو مدام نوک یحصچوا كن رقدلوا .لخاد ءره نفلوا

 1 س یک كب تردو قلخ كولب یرادقم كم ترد بودا بصذ رادرس

 . | ریدروپ لاسرا هلا لاجعتسا لاک نی رزوا لر غاب و یغاط/رویزم بوللوا
 تاقالم هلا اشا لع هکیداوا دراو نو امه مکح ید هدجا ناسطلس تالدک

 دهعت امدقم ںواک هب هنطل-لاراد هرکص ندقدلف فرطرب نلاوخا نعشد بودا ۰

 مزح "هدازهش مرجالف هسیلیا سولج هرزوا تخم یلاع تخت هجوم یغیدنلوا
 سس
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 بولوا مج مدا بیرق هکسب چوا هلشرط و  رابدلوا مج بو اکر کع |
 نام ود 4حوا هنناح اک توت تک 4 | یرلیرعم هس ص یلداوا نکم 1

 "هدازهش رايدر دن وک ندهرقبودارادرسیتی ر ندا رها هرک سعر اسو رالدتل رعوط |

 هسیدعرو لا یدد ( مظن )۳ بول وا ناربح هراکزور لاوحا بلغت ناشیلاع

 * تسرد هاوا یه كنشاع * داشلد لوا ےک هلوا نامزرب * دارم یدوش

 هلبا بلط نس * كهاولند هيا هنره مرجال * تسج هنراب مز روشیرا
 سابق هناقالم یکلوا ناخ میلس ناطلس کوب لاح تین ( ژن )“كهللا كمریو ۱

 هکلب بسر و تصحخر هکنح هن رگسع ودنک شعب هسا وا لات رشابه بويعا

> ۲۳۳ 

 لاعفنا هبنمموب لاحرهم هدرافرش رطاخو یدبا هلوا عقاو مازرناو رسک واکدوب
 ههذک لحاس هليا راکزور قفاو. هرکص ندنوک چاقر هکنوج یدیا هیلو لو

 تحنو حانراوارسو تخناوج *هدازمش یرهدیدرون هدنرلذدلوا لخادو لصا و
 داش یرانزح لد 4ا یرال اک اب لاج *هدهاش» هڪ دا لاتا شرراوک رز رد

 ۱ . رایدل وا دازا ندع دف و

 + اثاپ یلاب موحرم تیاکح
 | ناور یرغوط هبهفک هلرایک ناخ مس ناطاس هدازهش هکنامز لوا هکر دل ونه

 نیح بویچ وشراق هلی رکسع ناخ راتات هدنرقدراو هندحرمس م رق تولوا
 ندمازمناهوک و و یدلیا مالک ها قلعتم ه لسد یبراترضح هدازپش هدناقالم

 نوسلک لاو مت مرکب رطاخ لاح ندیم هتنناح دچا ناطلس كنم او ارزو

 /بوروتک هوزاب یتوق راوآكراو ماشوف هزس ینیرکسع راتات زک هسراید رک |
 هدازېش یدلی وس زوس یلیخ ود نیلوا كلام هزکثورو» ثالم 4! هرهاق توق

 دوخاب و تنطلس یادوس ز هکریدروب  یدمتسوک نتروص لابقا قلتوج

 لاج یو فیعضو ریپ نماباب هکلب لدیاشمامراو هفرط لوا ںوچما تکلع باط
 نیبناحره تلودو نبد یادعا هلکځا ضدوفټ هبارز , یروما ةلج نیفلوا فيتو
 یاوه ودنک نمراشادنرف راسو ردشلوالاماب اباعرو لالتخاثءاب بوردلاق شاب

 هتحارسا یرب ره ردشلوا شرور و هدرورپ هلو زا بولوا عبات هنراسوهو
 تیاج و تلود تنای.ص نمدصق مزب لکد یراتجاح نمد عفد بودا لیم

 رادتمر مهو لهدا هلص بودا تراز یرماباب بوراو هکیدبا تنطلس سومان
 هدعاسم هصوصخ وب تلود ناکرا زوهلکن دنتح كجورخ لها بویتسا رکسع



 (تافا مخآتلانو )  هیفواربخأت هظارب "که بوش مهدیاهلج هنیرزوا كروب |
 ا 2 0 ااو یراک دنوادخ ود زرولوا قدضام هوت

 ہک ےب بودروتک ہن روضح ینھوکشرپ رکشل هورک اھورک یتحہرایدریدتبا

 رکا هللا ) هج رو تلاټسا بود نوسوروب هکنج نالوا مرللوق میقتسم بوی
 شتا د هراپ وطو بودبا مو ندروغارب رکسع یرادتم كب قرق ( اریبک
 | مرک راثا رادان هدازه / یدلک هشوج هلا رهق مصرص نتف حاوما بولیرو

 هکدنجرهیدزتسوک شقن رخارب راکزور شاقن هکیدروک نکیآ هدراظتا هنروهظ

 هیضقو یدلف بج هلاوحا هلوتم و بویلوا دنمدوس یدلیا یعس هنعنم
 بودا دصق بدا تیاف یدلب نکو دبا هلا یما وغاو كىر كتلود ناکرا

 دنر زا لا سف نف ملت كنك ندرکسعو دغا ترشا هلادج دعب نم

 || هی جالصو دهز ور نادنامز دو هاححا ام هادا هللا ناعس یدمرب و تزاحا

 | ( ضرم مہ ولق ف ) هدنرع رخاوا نکیا شا هشیدنا یتسارجا و دادو لدع
 مچ هدر یر كعالسا لها هلا یرزوس ضرغ تاعا نالوا لبا قدصام

 | قاسناواب * لوا نأ رذلوا نرو رداوا نالا ردشمرو اضر هنسدهکچ
 E ۱ ۶ رد ری یر )تا

 ندشاب بودبا حوم اغوغ بوشاو یدشاط بوینیق هننف یایرد هکیدروک هدازېش
 تودا توبه یهلالضف مسن كدا هجوت هام لحاس ندالب بادرک یدشا

 راوس هن راراوهر دنع" مان طولب هرف نام یدنو زو هنهار (هلایا اورفث )
 هکاغاداهرف یدلواهاور هنف طیلوبحاوریک هلایما-+صاوخرادقمر توا وا

 یدبا هدنن وامه باکر كنهدازهش دعا لوا  .زدشلزا زا لاك رب زو هرکض
 | بیقعآ هدنساننا تعجا م نیغلوا فورعم ها هلردام و فو صوم هلتعاص*

 . | كصاکبیرق ه ءدازمش ولت 1 كرکو  رفن جاقرب یتح بولوا دیقنلبا عفد یرلندیا
 . ]| هتناي كتهدازهش بولا نب رللو هلبا ریت رس غبت بورپ وچ یتشاب تآ روبرم یاغا
 لا توکج نسرین ندنلا كرادغرب نالوا هلاوح هلا هارين و یدهردشالقا

 ارد هزوبط و شوحو نیسذشالو ادح با هل سه رمز ودنک هرکص) دق دلا

 هديا ناب ځد نیچاقر و ناونانو حور هلا نانس غيت نیسهصنرب بودیا
 3 یلوحا هدنامز زا هلسا_ءلعتم نالوا هدنناب هدا زېش راب دحاق بو ود یسادعام

 ۱ | اط او اراز هاج لوا ..ریدلوا لصاو هتتلحاس
nia.س  
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 لصاو هنران وام عمو سکع هناخ لس ناطلس هک راربخوب مالک لصاطاو ||

 بابراو. یدلیا هجوت هلوساتسا هلا رکسع نالوا دوح وم هدنناب نامه یدلوا |

 رر یبورخ هش اخ میل ناطلس ا ل یا
a :یو رزوا 0 ا خ هلا  A۲ ۳  

 ەدە رد ار ۳ سد تب 0 نفر

 یلروج نداراو هلو اتا زونه ءدک دنا تدوع ندهب ردا ناخ در اب نا طلا

 یدشود هنروک یر سک كن هدازېش ندوشراق نکا راردیک ںولیکح ندا ی

 ن روو تن زرب نرالو هرزوا تان صواخ < هلا یدسما تلص و هباکر

 همر ع لاک هنفرط ؛لدجا نال ساب ىلع مظعا زو ن کیا رواک بولی ترپش

 .هدازهش كنسوتروا بوشان ها یسه رع كهاشدا یدا راو یلیم

 نار وك ویدزتسوت , ییشیلک كن هدا زهش هلبا تاس نا تور داق هف رط ندی کی

 نکرد وخا روا تراز ناب لوغوا ت دن نو
 بتا زا ةي روصحت لغو لروک كقاب هرک رب ردیم وا تاز اب وک 4|

 ضراع همش هن رله رش باق كناهح هاشداب رعبد دلروص ندزاهنسک رک 11

 قجنا یدیغوب هشیدناو رکف یکكنا هدنفرطناخ ےل ناطلس هچ رک

 . یدلیا داسف هنروک رادساف اما . یدبا شک هنت تلاع دن و هنترابز یرباب

 * ابا نودآ فالخ ههاشداب * ارزو بودا ےک قح یدارد (مظن )

 هدفرطور نکل ( زد ۱ ناهکنرد هدنلفع باوخ یاعع تألم هیات یدراو

 ليلسناطلس بودا رثأت هراکدنوادخ یرازوس ریکدناهنتفو را ضرغ ال رادسفم

 ناک را یدلوا ردکتیلبخو رغتماعوت ندنشیلکهنرزوا هلا بولساو زرط ورا رکبت
 رب زغا یسهلج ود ردنصرف لح كسحدیا هدهاشم نیلاحو كهاشداب تلود

 هات هرک وب ۳ ا a توما وا یی ولعم كس رات مصح هاتشداب هکر لیدتا بودا

 هکر د وب تاب ربد دن و بئاص رکف یدعا روش وا ل هار ولښم ۲۳

 نکیآ ریو نلاقحا مادتاو تأرج هکشاهلناتم و هلباقم ناخ ےلس ناطلس هدازهش

 هاش هک هلروم هدیات تاذلاب کک نکیا سرا هلاب> یتروض ترشاب» هکبنح و

 نامرف نامه هوا سم یعفد كن هاو و رک هولح هدل وصح دنا د وصعم



 رک یرخ ندرت مایلتت ینعباوت نا و هدنناب ER زا
 را یوو تابصق نالوا هدفارطا لواو راددر وکر ورم مام جد

 ا *رورش لا ےک هولور یدیوف ( مظن )۳ رب دل وا فرصت یک یراکدتسا

 ربسا ی دلو نس اج ٭ لانم و لام ه یدوق رف لغوا4 »۷ وولنم یابه یکلم

 لوا هر صن دقدناوا مالعاو ضرع هبالعاربرس یاب لالمرپ لاوحاو «ژن]لاماپ

 3 دنسکساهرغز بول واهناور هنفرطیرقاصتم نا ناطلسهدازهش هکیدبا لح

 ِ نالوا یراراداود٭ , قصلوا س ی دننرابااع فرط جد لر ارخو یدا ش 3

 .زدءدنتسد ملام یاخالاح E ه هر دنعت هد وب یعدارما لبامور

 ترصنرک اسع رکتراف تماورپیو اب یی تیرث هکیب زوت وا یمرکی هدزکنایّلدمما
 الا نکیا راو لالتخا هلبوب هدننعم یلوطانا هجربدق"و . ردررتمو دوو مرام

 ردلکد لوتعم كفک بولکچ ندلوا مولع یکجهدیا رارق هرزوا لاونمهن راکزور
 ۱۱۲ ۲ داف ریداو بین هتیتوتبوتوقهدندودخهرغزكنهدازمخرابتخای ود
 ۱۳۱ را رکتسع نالوا دلا نکل یدلاص راندا هنطبض لانا هک !
 زوک ندزاج بوراو «ناطلس رکسع هللا تروص لیدب هکردلوفنم یتح یدلاق

۱ 

 فرطر یسهلاغ یلوطانا هدکدلیا تدوع هنسودرا رارکت هدعب تولا هنسوزارت

 لصالاو یدر و یباوج ردباکد لوتعم زمقک ندفرط و مر ندلوا
 هک هلن و یدارغوط هلو اسا نالوا تاللاراد هلئزح مالاو ماتعلام راکدنوادخ

 هدازهش هدماح ور هلیف ترشاب.هنسفد لروشو رش لها ندا روهظ هد لوطانا

 | نالواهدنادنز یک یدراو یدنود هبهنردا هلیساقلا اره ضعب ناخ لس ناطلس

 | یک یک د بسدحو یشابوس هناخاتسک ندنر.دا ودنک و یدنا دازا یراسوبح

 | رایداثاب هراهماعم هجن رع ثم یطبرو طبض نوتا مالعا ییودنک هتکلم “لاها
 ) لا جور هکیدا روا رخ ییردی ندنفرط بحا نالوا هدهناتس اما

  یرلترضح راکدنوادخ هک ارز ردم هزس تاودو تخت رسهشینب بوساک

 | هکررهلوا مه و رد رادیاپ هدرارفر و هدلاحر ج هلغلوا زادتفالا تیعضو رب
 ۱ دهع یکیدتا هلبا ناخ میلس اقاس یدناربود هفرط لوا راه تا قوس هبره

 یباخ دج نامه یدس«ا یدن وط قالوف هن رازوس هل ادم هب ید وا قانسو

 یر هابس هکالاح یداشاب هکع د عهدا ملست هنبحاض جاتو تخت ؛لروتک

 | یدنارونلیوس هدنرانامويد ردلکدناهاشداب ناشقیال ناع و دمع صشهدنسهرهز
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 : تعزع | هحوت هلوساتسا نالوا تاللا راد ید یراترمضح راکدنوادخ رلدروم تعزف |
 ندناحاسهنک كولسناطلس یریفص ردارب دوقروت ناطلس هدازمش نکیا هدنباتا |

 هلراکدب وادخ ترسصحو ییباقو نالوا هدننابام لوساتسا هلا هنردا بوک هنایامور

 دنهک یک زانالوا تفو نا هللقع تفخ كحدیشا ینمات لم هندناح دجا ناطلس
 هتموکح رد ص بودا راغلیا هن رزوا ناخ وزاص تولاق ند هبلاطن ۱ هلفغلا ىلع

 هتاف هاشداب رلیداشاب هکتوس شاب شم سانلایب راد ابا لج هلاوحا

 ازا صد ی رفس هدنش نام دارو باب را نالوا هدفارطا نرو

 و یک راشهثک د ن رایند هدانا و ابلاغ هلغلوا فح و صیم و فیعضو رپ. ||

 هنندبام قلخو رابدلشاب ههرواشم ود رزسوک یا یسداو لاوححا كن هدازیش

 لوا یی-#ل رغا و هش زخ درو ضس “هدا رمش هد تاور ر و رایدش | عياش

 نو امت ت ولت تهنع صرف یهورک داسف لهاو ایفا هدرا بش

 یسایقشا راد فم نکاس هدهب رق مان ولالا هدنغاجس هکت تالدیلع ءان ررایدلیا
 هلا یا میش ه دحالص تروص بولو ترهش ود یلعوا قہ هر ه دنا راهارکو

 نالوازوشم مث ودادنف باعکاو هراخرسرسو روهشم 4 ایل یل ود ناطشوروک د«

 ثالبعاعا هاشنالوا روهظبحاص الاح ردشلو تراشا ندرلنرااکب هرانل وا تڪ دب

 هداف ناجا یدلوا (ےظن ۴ یدلشاب هاغوغو اوعد ود ردمز تنطاسو تلود

 % ناخ E یرایدره ىدا ترا * مارح هلل الح ردز به یدید و ماما

 ره یداوا * حاکت لعفردیلوق لهاحیدد * بارخر دنابارخ یدلقیرابوک

 یدت اروم ظ هدنفرب هلوقمو هدنت ال و یلوطاناهکنوج (زن) حایمهلساضر تروع

 رو هرف ا راکب یلوطانا ود ی. سەكی عفد هلا ربد دی نسج یسهدش كرانو

 هتلودو عو بوإذوا روما برخ رو نم یاشاب یدنلوا لاسرا لا صا هب اشاب

 ا یدرد وک هد رزوا تودا رادرس همدا یرادقم كم نیغلوا رورع»

 ودنک هدکدلک ربخون هباشاب زوکهرف ید ندحملق یسهلج بولوا سکعرب ما
 لوغشم دوج رکسع توا اص روال وا هوا رطا بورا بح هرهش رانک شتغا وا ید

 دنتسوا مدعم ندنعج قحا وا هاکا بواوا رادرخ نرالا حا هیغاب هشاط نکیا

 یمهفیاخ شاتلرف مدا هدابز ندد ا مدام تودنا هرواشم ود ردکرک قمراو

 توصاینااب زوک هرف هلفغل | لعو را دشش لاععحا هحور 4 ا روم نالوا زنا



 .هداروص نالوا هدنس#ل ام بویاروک زاح قمراو هن رزوا ندروغوارب نداجا

 | نوا ودنک هلا هرع ولتروا لشب رب هسبا نامج راکدنوادخ . یدلرویب لوزا
 كنرع نالوا هبا ندنرکشل هدازهش هدنسانناهجوت هنویامه غاتوایراکدتا ایم
 لوا مرحالف یدنا هنعانوا تولک هلا تود ناذک تريح تور دلاق ندهدرب

 هحایص هلدصرت هدوبف یلبح للا یرکشل كنفرط هل وا فرط رب لظم بش
N۱ ۱نفدن وطنوک * ردیلکو هلی ات داح ہیک ره هک ن ارود ( تا  

 هن قو ناکمازک ره هناقالم هکیدروک ناعذالاب ءدازمش ( ژن ) ناهک ان هغوطرلز

 ملم یزارد بش لوا ا دور بو ود هلو رولیهدبا مادقاههلتاقم

  شخر هاپ-س منا هاشداپ حابصلا یلع بور هرزوا هراذتسا ندنهاکرد بیغ
 هدکدرو اض هناعا یاضف ها نیرز رش هدنلا بوریک هنادیم هلا مراج تالف
 هکیح دعب نم یرلکب للیا مور هدلحم یغیدلغپ رفاص وشراق هنر یرب ندنیفرط
 . رامدا هنفرط راکماک “دار رلیدلپا اجر ییسدخاصم كنبیام بویر و اضر

 كلیا در یزموزوس مزب و ردلکد سسیم تاقالم هلبا زوک اباب هعفد و بوردنوک
 | دمعلو ادجا ناطلس رکا ضرغ ردلکد لو هزس كالا لو یصصنو

 | هدنرلنایح لاح كراودنک یراترضح راکدنوادسخ ولتداعس هسیا نوا یسلوا
 | تاحر ردلابخ زلوا كعثود هادو وب و ردلاحم ما كمری و نتنطلس هیهسک
 ۱ ۸ تالاخ ۲  هسبا قلصتم هشروهظ نك هیملاتیقم هرکص ندنرللاغتاو
 | یغاصس هردنس هرزوا کودتا سالا هناخ لس هلا تامدسء وب بود ردنکم

 - رلیدلیف همیعط اعم ىغا“ راصح هجالاو نیدویتح رلیدردنوک نا روشنم
 چ نیلکب * رتسا درس یوخ و درک د یور * رتسادرب مدبمد نالوا درم (مظن ) 3

 كالا هاشداب هدعد ( ژن ال رسا دره هدنکا كج یب ودنک # نسهر اد ىك هطه

 ا ا نالوا تخت و حات راوازس لوا نوا ادا قوا قح ارا
 مالغ ولرک ن رز ددع نوا یحاص لاج نسح ندماقعلاع ماد-خ هن روضح

 راتف رابص بسا هلوط حاقربو هسیک حاقرب ولم هلخرسرزو رایدتا ماعذا مادنا ےس

 هءاند_مع هرزوا یرا-هاوطخد هرک ص ندقدنلوا لاسرارتساورتشا راطف هجن و

 تخنهنسیرب ج كن ردارپ هدنفلغاص كن راودنک هکرا.دارر» هل وش بولیزاب

 بانج هلا هروب نم ٌهماندهمعو هروفوم یایاده ناناوا رک د راها ےلست حاتو
 هانا هردنس نانلوا هيج وت فقوت الب قګلوا لصاو هنروضح بایماک هدازهش
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 هنتغاص» یکساو یدلبا ضرع ا و تعاطا لاک كعبطلا ماس هد

 یناصس لیدس هلا یتاشا لئالد صعب نیک ودنا فیلکت قاطیالام ك نوت 3 3 ۰
 راکدنواد-خ ترصضح یدابا مالعا هالسعا ر رس یابک اخ نیک ودلیا ساقلا |

 دارم یاس یھ ره ندنربقامس یلوطانا هللا ارا ےک یارزو یافلا یرلتمضح
eبانل( “هدازېش یدلردنوک مدآ رار ود نوسلوا هح ول هلو ةي رفا  

 لوا ردزشعا هجوت هتداعس ۀناتسانمودنک الاح هکیدلیاباوج هلو همدا ناک را
 نسحاو ررقم هک رددیما زیلاما لوصح هارسهدهاشم یلاج تالابقا تنطلس رهپس
 یراهدرویب نییعتو زر.دنا لعهرزوا یرلناشبل اعنامرف نام زلوا هلوارسیم هلمجو

 هن بودا مازلا هلا لوقعم مالک یلوسر نرونک یرخ لوا وید زرهدیک هرپ
 مقاولاو-هام بولک هتزع رو طح رو رم لوسر  یدردنوک هفرط هناتسا
 ممد جرلب قافت باصصا اماف یدلبا ناب هرزوا ح ءرشم هجو یکدتشا و تروک

 یدوصت هکنوح ریدتا بول وا تایل و لر کی یا رلشع ا, قاعنا هدارتفا زغو

بثهو حج رسم ولکدواب ید ا سونام تداع۔ - سو یاب :
 ات یدک هر ارکسع لیکم 

 بودا ليو ندنک اب دافتعا شراترضح لد ا شدا ود یدا مزال

 هاتفو كنح هلمدا یرادعم كم شب نوا نالوا دوحوم .دن 1. اراد هن ردا الاخ

 راکب یلیا مور بولوب ماکحتسا یریبدت و یر نیرالطاب لو" تبقاع رایدتا كرم

 ورلدا لاربم ر ندهنردا قاط) نودرک قاتوا هکی دل وا سا هبا شاب نسح یسکب

 نکیا رایشاب یسوپق هدینافع نوناق یتمدخ یتاتوا و هچرک هنلوا صن بوقیچ |
 هلرمو زونه هبلاراشمیاشاب رایدلوا هرزوا رذح هلکعا هظحالم رطخ لح

 اشا نمح یدشود هلوا رهاظ ندوشراف یعورفرپ غوت كناخ یلبس ندهمراو
 هنن بوياق یرادتفا هغمروط تولوا لوتسم فوخ هن ورد یدروک بودا رظ)

 رلیدید ردلکد رخ یس ود ندرغوا رابکو راغص نروک ینا یدنود هبهردا

 سک ره ود هلوا ررتماکا تخن و حات بودا لج هت و توق را دنامج"هدازهش
 رضاح ریه ررفظ رکسع رها لع هدقدل وا علاش رخ و راو دالشاب هو تفک"

 هتل رازوراک هن رز وا لس ناطاستاذل اب راکدن وا دخهلا یالا ےظع بولواهدامأو

 دل مان راح زو یسودرا كاەدارېش , یدلراو نم 6 قو ا
 هدداشم رادو هتک توق يراد وعسء ملاطو رارفرب یک روا ردعح راکزاس

 لوا بوسیمهرونک تقاط هضم ےک هنسک ندنتبالص و تباهم لاک  یدنلوا



 :لاوز هلا E تل ل رب نالوا زع ردب زغوروم ثالم ردشلوا لطعم
 قو ود ردمزال متاقالم هللا راودنک مب هدّنبلا ردشمراو هښ راهبرم

 | بيرق ههنردا هدنرخالاعیر هروب زم هم هلیسبمدا یرادقم كی نوا یدمنود
 | هاج لوا امناد هک رادسفم ضعب ندارزو ندیا ناستنا هدجا ناطاس ءدک دلک
 ۱ اه رلیدبا شع دا تداع ینم مر تناها هنفرط ناخ میلس مال شو تن افت
 قافنوزغ هرزوا یراداتعم راداهندب لوا رایدلیا عاقسا ینتجزع هاقالم زسازاحا

 هدازهش هکر دمولعم ES ۳ بولو هجرف هنتش

  فالخ یهجوت ههانبلاع هاکرد یدع بوک هنراید یلیا مور نذا الب كناخ میلس
 رهدازهشر اس هسیارولدرو تصخر یولوانیعضاجا هک هلوش ردیهاشداب نوناق

 لوا هدکدتا تکرح ندنراتءوکسح .رقم بودنا ممف تزاجا ندهلهاسعم وب ید
 ورک هکردو بسانم بدن یدعا ردلکشم یلیخ یسلربو باوج هرانا هدنامز
 | هسردا تفلامو دانع نوک رک ا هناوا فیلکت یسقک بونود هنغاصس یمدق
 | هدشلا مور هرلهدازهش صونصخاب ردنکع كلروک كرادن رخا هن هروک کا

 || رولوا یدژم هداف هچن هجردقت یردلر و ردلکد نوناق كار و قاصس

 ۱ | كن رترضح راکدنوادخ نکیا دساک هدرا.تعا رازاب دساف رییدن وب هدنراکدید

 |[ تحصن و دذ هرزوا یربناعذالا مزال نامرف بونروک ندةح تروص هدنرظن
nN۲۳ ۲ نارو االوم ندماطنع یالع نوا تمکح ر  

  لاسرا هدتمدخ راکبماک هدام  یدارادتداو مع شلو راهتتشا هلا ی

 ځد هبلاراشم یانالوم یدلوا هناور بزوک ب سانمو لوقعع یتسغلوا غالبا و

 | یلاسر عسر ءدقداوا قالم هنرلتضح تکو حات قیالو تح ناوج *هدازهش

 ۳ بان اعو هاحلاع رابرهش نالوا باوص و بسان.و لوتعم بودیا ادا ینبنیاک

 | هکالاع هحادبامالعا ود ردكم هزکغاس رخبأت البو ردك تعاطا 4 ذ
ELLلماع هلا تحصن كې لاراش» بویعاراستعا نادنچ هناک هن وکو ناخ 2  

 للغ ت تسد هلکلاب یکلام یلو-طاناو یا مور هکیدلوا و یرلباوسجو یدلوا

 هیت مزال یضرعو دز هرزوا كمروس زو هنرتلود هناتسا ردشملوا لاعاب

 . | زسرروک بولوا مولعم یودب یمومش هدفدلراو بیرفنع ردراو صوصخ
 تقرافم ند راترضح Is هدازېش ندلارو انالوم یداللو یان الوم بود

 | تولک ها رترصح راک دن وا دخ هدقدل ون لوصو هب هداعسلا باب ه اس ندک دلبا

 تا
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 قلوا یکا یرازوس هدتف یرلترضح راک دوادخ ؛لدج | ناطاس ن وه هدا ۱ ۳

 ماهلاعو ناش یلاع ".دازمش یدنلوا لیدب هنغاصس هفک ت بنام یدا لاح ا
 مودق بولوا ناور هناج هثک ندنوزیرط هرزوا ناهج رارهش نامرف ی

 2 یدابا ر ورسم یسیلاهاو رو« قیالو لوا هل | یرلموسر هد و ۱

 هک ناخ ےلس ناطلس ترضح ہدازہش تاعقاو رکذ رد # ۱

 تون دنا راکفا نس ەتى دا ماعلاوحا حالصا راکفالا یاس راک اک داری لوا

 ماراهدنوزپ رط مابا رها نک زوک نت رافیرش یاضر اعاد كن راترضح راکدنوادخ

 یراوک رز رد یدناشلوا روع#*ندب راب رهشهاکرظن و رود ند هینیطتطسق رقم بودا |

 یتددلوا ییاسناو دالوا ترک هندناح دجا ناطاس دوخ یراوكندوجو بسو

 نانلوا رک د وررقم یرادمع هنسعا دمعیلو بولوانوزفا یرارطاخ لم ندتهج
 هد هيلع تع یخد كيملاراشم "هدازمش یداشلوامرک واج هدنراربعط تره ینەم

 تنطلس "هدژم یلاوتلا یلع ندنفرط یلاع ناود تویلوا كسک ۱ یرللو یسوبع

 یسهدید مرک یژنک | تهاپسو اما اص وصخ یدبا هدلوا لاسرا بنا نوحا
 كن راترضح راکدنوادخ یدیارردبا سوه نسهلک هتلود ررس سکره تولوا

 بولوا هتسکشو فیعض هلا ضرم یالیتسا هنوک ندنوک یرافپ رش جانم هسیا

 اوه ودنک ځد تاود ناکرا راسو ارزو هلغلوا لوغذم هن ردن ند روشک

 تکلعو اباعر بوریدلاق شاپ ادعا ندفرطره ندتهج یراقدلوا عبات هنسوهو

 هاک !ناشیذ ناخ میلس ناطاس ید نادراک "هدازهش ندنفیدل وا ریذ,لالتخا یلاوحا

 تاذلاب ود ردشلربو قاصس هلغوا هایسهنا كمروک نيس دد رون نامه قعلوا

 تاعطاقم كس زو هر ااا بوردلاق ییانما لاج بودا تعزع ههفک

 كعانا هنتالو سکر چ ءدمب  یدوق رلهدا ندنفرط ودنک بودا طبض نیلام

 هرکصندئدناوآ ضرع دن زترضح راعدنوادغ لاوحا و ق ۳
 هدننطلس هلک قحلوا دی یدردنوکر ارما هلتاعفد ود نسهراوهکو رب یخدهدماباب

 هل و د روما هدازمش یدازا, راباوج "ربما باتع رارکت ود نسیم رش

 لر و قاصس ندنناح یلبا مور اکب زسردبا عن. ندازغ ینب نوچ هکیدردنوک رخ
 هنردا بوډا هحوت هل رد رد ود نالو لت هلکناو نالوا هرزوا زک دارم

 الصا یدنلوا لاسرا رارخ رارکت ود نسهدینک بوتود هعفدو یدیرو هن رزوا

 اع ماظن و لتحم تنطلس سا یدعا لودع ندنکو دلب بوی وو هنغالوق



 EE ہو نحو یراهماط و رحت نکا مارباومادتا هنبرلترمضح ازا تم

 ناطلس هد رات لوا رلیدلشیا ندیسورز یرلایشا رزکب کو راسو قیرباو نکلو
 نانلوازک د هکنامز لواوبولاص هنتیالو نوزېرط نیتیاجفیاسو نیتبانعو لظ میاس

 یرودنک هدمب یداوامامطا ه ایعض و ارت ماعط نشپنوک چ وا ا

 ۰ رل ابا لوانت

 ¢ لعام سا هاش رکس عاب و ناتج رک رد ناخ لس ناطاس هب راحت %

 # ناعلسناطعاس هدازېشب قا“ ندش هيج وتو امعاق صعد ریل و «ً

 ۳9و زکا هدئدراو هشالو نوز رط یرترضح ناب میلس ناطلس هدازهش
 | فرص هدا هجو 3 لا یز ند ناتسچرک هدرامد لوا یرا هلا تمه

 ۱ یدرهزوج ی چ )¢ مظن) ردروک ذم هدراادو ردرومش یکی دتا رو اقم

 ۱ . ندشنا E هن * ندنلا ناسجروک یدا شا وا نوز * ندنلب

 ۱ یدن وط هکناتسحروک هب * یدرولا یشر ندهد قخاب هل * یدرولت روت

 ۱ نوخ رشعت ادءام ندنو (ژن ) ییرح برض یادص هات الص * 0

 ۱۳۱۲۲۱۲۱ رویا ندترفا توا ناشیرب هد هجن یشابلرق هرکس یتا
 یدتا قلی مس خرس * راوس كاجوا هناحابرذا یدراو یا یدشلا

 یلیدرا لیعاعما ءاش هکیدا و یب- هرزوا یتیاور یدنفا یلاع (ژن) رامو رات

 جو هدعب یدیا شنا طبض ولا ندنلا یریغ ییااب رذا هلفغاص یلاخ ینتیالو
 | بوردنوک یتسارما ضعبو ییازریم میهاربا یشادنرف لبا شابلزق یرادقم كاب

 كمریدت اتراسخو تراغنتالو نو رط یکه دنتموکح تح كناخ لس هدازپش

 یس هلج بول و تصرف هدننرف ناحایرذآ نودا راغلبا هلبانیلاعل ابر دادماهنرارزوا

 | ليعاعا هاش هدکنجو و یدلیا ربت هلقرطو یناحاب رذا ںوریک نده

 میلس هدد ودحم لاف هدنح رو ۸ وا و ردراو دش هدو نکل راشعا تاور

 تیانع غا“ یو یرلتضح راکدنوادخ هناخ ناولس هدازمش یلغوا ناخ

 ندیساما ویو یاول بوج .ل وا یار هدو د) وا هک ا دجا ناطلس هدازهش رل د وب

 یتداحصس رقم ڭى ناهلس "هدازهش لوا ندنمح یغبدل وا لو ٹالوصو هلوس انا

 ضرع هنداعس ررس ود رب هدنرزوا مولوب مب نالغواوب بویهربو اضر هنغیدلوا
 ا

 ۳ مدعندران و و یدبارادب هرزواهاشاو ظقس لاک را دهان "هدا زهشآذهعم هدک دنسدا 1
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 كنابعش ءام هنب تالذک یدیا یتیع كن هلزاز نالوا عقاو دنوب اتسلا

 هنری ع یداک ریل و نیکم» هزاز ر لدا کل ا یحنچوا

 ناشن ات طعا نایاب فو لثم ی ناراب تیرعرب ینوک یح درد نواو یدراو 3

 بارخ رلاننکسو راب نیتم هن بوشاط هلا نایلغ تدش هجنوط رېن بولوا لزات |
 نیک هروهظ ورب ندلالوا ان یرهش هنردا  یدلوا ناسکی هلکاخو ناروو ۳

 قایا هاشداپ هرکص ندنعفد عباقووب یدلوا نایامو رهاظ هدمایا لوا نافوط ||
 نوا ناود 4 و ریعص ی ناکراو تلود نابعا تودا نامرف یاود

 قافا یا امو ریس قارشا ملاع نیشن دنسم هکر صمرب هدقدلوا عج هن ورقم تداعس ||

 / یتیدل وا رظان هلبا یرظن ترعاهلاع دابا نارخ نوقیج ندنسهناخ تولخ نوا ||

 بود عولط یک بات اع تاستفا ندمربع مرح جد رظ) هدنخرف هاشدان ه دم د

 ناتع و ناطخ هلا تدح هارما و ارزو هدا رارق هدنراتداعس ررس

 ثعاب یهادود رل ولظم ندنلا زک دادم روح و زکداسف و مط هکر یدروپ تودنآ ۱ 2

 یمبعع ) مط) ۴ بود یدایا روهظ هکر دنس هرو أ زکلظر /ردشلوایهلا نضع 1 ۳

 «هنیلساد یلظزم ردا * راربیداوا ندزکروج اباعر * راهتیملئاو هش ا

 روشک و هزاوابارخ 2۷ رد رطشیعز شفا مدامد * هسلا م ولظم عماد رسرر و

 لوباتسا هلب رانامرف هدعب ودنا رازا هن ر ره هنوکو ( ژن ) ردبعع

 هرواشم نوعا یعمرت و رعت كعضاوم نالوا مدہنم راسو كن راصح

 هنشاب واو مدارب ندوا یعرکی هکی-ارب و رارف هن رزوا كنو یدناوا
 ند نعاس 1و هدازېش ریدتا نعت مدا نه رب هلا رب دهن دیفا ۳

 ییرکی ندنلیا مورو مدا كی یدب زوتوا ندنربتکلع یلوطانا راس درحبویما
 بودروتک راجو ان جد یرادقم كب جوا بولی راقیچ مدآ كسب زوقط
 اب كيب زکسو لسم كيبجوا ادعام ندرلنوب یدلروتک ید راداتسا هجن هجمنو
 هرو م RA رکی ندقدلوا اخ هجو یدنلوا نوڪ ا قعان حرک

 یک چ وا یادت تن رفض و |J رو ۳ هد زس ۳۳ نوا كنس هعخ ۱ ید

 یرولیسو یرلیرپوک هح جو یلرنف و یی هعلف یک دنسەل اقم راصح یکی و یس 8

 ۳ رایدلیا ےھر و رب" هدنوک ترد شقلا اع یتسهملق

 هاشدان یک دام یدل اف هددننو ال وا كم ماعط ندنڪا یناوا شوک ونوتلا



 5 ,i یداه روا ها ها دوخ e رد دز

 یردج و یدک هرب یسهلح یکیا كندبصف مان مروچ هدنابالو مور
 كم و دحس زومط زو هدلوماتسا سفن اما یدلوا رار هلبا رب یراهرانءو

 یاله كايبص و تروعو را یرادقم كس شبی رغ ندنهبندلوا بارخ هناخ شک

 تاقی ا كن هبنیطنطس روسو یدلاقهرانم نوت یلیم هرچا رمشو  یداوا ررقم
 .هد.د یدل وا م دونم خاک ههل وق یدن بویاشاب ندوبق یرک | هدنفرط هرو یوراب |

 اعا هعراو هتسوف اشاب قحصعا بویلشاب ندوبق یلرات ندنفرط اب رد توشال وا

 | ندنموق رهتخ یفرطندایردكنءرماع یارسو یدلاق هدنربیرالع ت قا بولق

 . هبارخ ردلحم یرلکدید یسوبق هجعب هکالاح بواقب احاج هڪ راو هنسوپق راغب
 | ار ر ورزدلی زو زوفط ك هک ی مویفیمیع هدنرف یرازاب تروعو یدراو

 | قرف هلیعارذ ان ندرمش روس هلاب و یدلوا ناسکی هاکاخ بول ىدا

  كخرچ راز هری و یداکود هرب بولوا باس و بارخ رب نوشرا زویجوا كب

 ترد كنه رش عماح دخ ناطلسو یداکوب یب هلیسهدهاشم لالمرپ لاوحاوب

 1۳ لوص ولی روا شب رک رومد هدنفرط e یدالتاج یشاب كن ریبک دوع

 ندهرکصبولیک ۱ ی .هبق هدتاورر و یداکاشیرک رومد نالوا لباقم اک اهدنناح

 1 هما و یدلم یراهق هن كنهناخر او تارا بعو ود :یدنزل وا تامرم

 ۱۳۳۱ نا یا رویت ود سهمردم یرفض هدنن هردم
 1 کیا وا ثسرادم ص و یدنا هر یس هب حوا اس هسردم هناع و یداه

 ۳ ۱ لا یررازاب نامر و یدلوا رار هکساخ یراق رجوا
 ٠ الاح هک عماج یرکدتا 9 لدن یراتمضح راکدنوا.> ادعام ندرنو ىدا

 هنولغاط ی  هبف هدبعم نالوا روېشمو فورعم هلکع د ین رش عماح زاب ناطلس

 هقاچر هده ماع یارس نوجا تلازم یلاع راکدنوادخ تبقاع یدلوا هرابهراب |

 | یراتضح راتو بحاص رایرهش بولوا مامت هدنوک نوا یدنلوا كرادت هطوا

 ( ۱ یک یلکوکر شام ررم» رہش لوا نوچ . یدلیا رارف بو ریک هجا كلا
 ن لیدر طناز منم رعط كنب راترمضح ناتهج راب رش هج وا ناريو ندهلزاز

 ۳ یا هاور هیت ن هردا تاللاراد تولوا ناف یمهرداخ

aaی ی جسب  

 او خب ید هه ردا یەک یجنزونط كجر هرو نم مس هلبا ادخ
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 بونلوا نییعت هنسکرومالار دمر نداعزو یدلوا كج ارو هچقا وب زکس نوآ

 هدازہش ید روس و نور طو یراب یدلکح ندراب و راک نوح

 نکا هدنروصت لدتا یسار هنر هله تلود ناکرا بوزسوک توکس ید | ۶

 والب رفت یالاو یرال وق یر شم رفت ید: ناسکس بودیاراضحا ید رایک تلم هراب شپ

 هاور ہرے هلا راک هدنلئاوا كنمارطا مرح ۳ نوا زو زوعط ها یدا ولشاب

 قحاوا لصاو دن رر صح راک دن وا رج ترصح رانا رز ام رابخاو یدلوا

 توراوهراکفا نوڪ داوا صالخ ندن واس بول وا ناشیربو أنامز هجر

 لوا تیام یدلی یفیدلوا نامرد و هراج ی ربغ نداضر هاضق یر ورضلاب

 نوجا قلهیا هدنرب ولر بویلعاط هنقلخ یسوبق راسو هنلیکو نالوا رومالاریدم |

 ماتا "هدازهش هکنوج همانا روم لصاخا و یدلبارادک ات بوردنوک رارما

 عاواوزازعامزاول و بونل وا لوبق هل |مانحا و رق ون سا مهداروا یدراو ۵ رے

ق هداس 3 هناشاکرب هناهاش هلمارک | ۲ ۱
ر توردنوک هرخاق طابو توردنو

 ماشو و

 راتفابص هد راهرسم EEN هرک یکیارب ه ددنعه بودا ماعط سیاش سها لاسرا

 نیمعل هفبط و دن نخ E لر جوا هدنآ ره هرکص ندادا نیسهمزال و توانا ۱

 یساضر كن رادوح و تاس و یراوکرزب رد هدلوب ون ڭكنەدازېش ىدا نکا 9

 نیکمن اياد بولوا هرزوا تمادن هراومهان راک یکیدشا ندلجا یغیدلوا هارهه
 نده ردنکسا هاکعا هدهاشم یتلاحو مصمناطلس نیغلرا نیک یراهدید لرابم و

 ینیراصاخ كنهدازهش هدعب  یدنلوا لاسرا هنغانس و ربک هلا یک هراب یهرکی
 یدننامیکلوا لصفهو لمکم یسوبق لوالافاک  رایدردشریاهکب زوب هرک قرف

 راذتعا دنل ود رد هلا هال یابآ ده ۵ ندک دا رارف 9 ها اتم رفع بول وا ۱

 نوزفا ند یتقفش دب رھ ۵ دز یداحاو دال وا لراکدن وادخ بوردنوک راها

 ۰ یدل وا ررعم هدممافم یک یلواو لو یرذع نیغلوا

 چ شری و لوبناتما روس ندش مدهنهو هلزاز عوفو

 یهصک یصشب ۱۶ و كرخالاعیر هدتاور 3 ۵ لس یلوالایداج درز ل هنس

 “هزاز ماش ود یرعص تمابق ه دم ور تالاسم تولوا عفاو هد كباس هس "هامل

 بولی زا هد راول تک ه و ىدا شالوا ه كد هلا لوا هک ردیطع

 بولوا لدبت ناکءو نیکمو لزم ناعنآ و نیمز . یدیا شاوب ع وتو یک
 هدرا هچعا بور ڪک ها یشروا قلخ یدر دز یلاوتلایبع نوک شب قرا

۳۱ 



 1 ال م میش نالوا یرزو ود ن i ا همش هنن 9 كمور ناطلس
 س ربا e e س ر a 8 یرب دن

 ۰ ور یا بوشوبات ن "دنا أ را
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 د یتیدیما ندنالخ و :یاوهوت ا ا یلک
 : وا عیاسش ید تراقحو فرح ر و عفاو ید درک ةبضق ر ادعام ندو

 ات (بدرق هنغاحس ینددل و وا قرص دوفروف ناطاس رو نم دوعسم "هدازهش

 98 ینا یرایک هک نالو ینهلکسا راک ن کل اهریخد و یاتسراکش كنهدازهشاعاد

 3 ب يا تسااع و دانع نکیا یصاخ ك ہظعا یو هدشاس نامز . یدا یر
 ۰ سا رابتخا رر رخا ه ودنک وكر هلا هدنعاسم هنداره كنهدازېش

 طع ا نکیآ یسیلاو هروم هریزج اشا یلع هک اتقو

 !ولسم فیس ننام یمالک رهو لوبتم یساجر ره . یدنلوا تیاعر هلا یسهبر
 بانج ا احر 4 0 هم یرل-صاخ لوا تولوا رورغم هنکو دیا

  نیرامدا هنفرصت ا هن راصاخ ودنک هش هلکلر و تصخر ندراب رهش

 مو نزح یهدشاس ملا "هدنعو قحل وا هاکا ندلاوحاو هدازهش تک

 ۱ یمهنستردنوازو زوةط توم هدا لم هنسافح ل راکز ور بول وا معدعهدنن ورد

 | هنلحاس هیلاطنا هلا مدآ رفن جافرب یسودنک بودغاط ینقلخ یسوبق هدنلناوا
 ا يتو دن ندنفرط راکدنوادخ هکدنچره یدتا نکم هدنا بوراو

 یی ماما ندماظع "یلاوم تح . یدالق لوبق ادج , یدنلوا لاسرا رار

 ۱ هل دما حالصا هلظعاومو عیاص) ن دل اءالع انالوم نالوا روهشمو فورعم هلکم د

 || روس یربغ ندنمالک زکرک تطاس اکب یدماکد ی اا یناردوک
 ۳ ماو داف یدناوا قالا یاعطاع رمزا ةت راصاخ هرخالا  یدلیوس
 || هدسندهتس دقن هحور ندنسهعلا حارج هدعب یدکا تعارف و یدم روح زو
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 ندنرتافتلا 'ریحو روجعم ندنرهباع سلح و رود ندنرافرش روضح یتارضح |
 رب زو تودروتک یاشاب ىلع مداخ نالوا شا ه روم هد رات لوا رلی دا رود

 هنس هيلا راشم رزو ریدلبا ملست هنفرصت د یتلود مامز بودا مظعا

 ہلا ےرکتو ےظعت بوک هترازو دنسم ینوک یجنزکس نوا كنلوالاعیر هروب | َ
 رزوو نادراکرب درب هدرمالا سفن یدنا لاغتشا هلاوحاماظتا رلیدلیا رارق

 دنک یدبا رارزک هدابرد هک یسهتفرف رلیمارح نانلوا رکد ندهلجج ىدا ناشللاع |

 یسادتک رادحنس بودانود هغردق هراب جاقرب لاخایف نوجا كیا دن هلارییدت

 شو یدردنوک _تودنا رادرس لا رف هدب ا یکب دجا یلغوا نیجارق

 لابقاو نم بوشوق هلب نیراروالدو یرایزاغ یرچ کی زاوا دعرو زادنا كنفت دو
 هدک دروتک هتلود رد هلا دن دق تودا راکش یرارادر کد لوا هللا نارماک هاش

 ردشلیا تا بونلوا تسایس . هنسهلج هرزوا یهاشداپ نامرف
 < هلودلاءالع كلع لیعاعسا هاش تعزع

 هن رزوا هلودلاءالع یلیدرالیعاعسا هاشهدنلوا كناضءر یمهنسج وا نواز و زوعط

 نیزربق هليا حاکنو دفع بوردنوک مدا هبماودلاءالع امدقم هکیدیا وب یبس یدیروپ
 موعش هنتکلم نوح ا یکیدناددرت اعو یدّرسوک تبیغرهفلوا دامادبویتسپا

 ةهبحات _هدنسیحاوت داقوت بولوا لخاد همور كلام دودح هلا هلا لوا بودا

 هاکردیدمافوقومهزوب« ی هناڅع كلام لوخدهنتالو ردقلاوذنوج یدلک هدابازاق
 ندنکیدتا رذک ندنګا هرو نم تالو بوردنوک همانزا هنورط هان تداعس

 رابررد راتفک هنو رعش» یصولخ ضرع هج رک | هدنسهما ناک ی دابا راذتحا

 تیام رهنموسر طابتحاهرزوا نطالسنیبا نیمزیور رابرهشنکل یدیاشغاحرد

 رایدروب نییعتو بسصن رادرس ییاشاب یبحم هنیرکسع یلبا مورو یلوطانا بودا
 زوک هنفرط ها تلالض هاش هکر یدتا هیت بودا لارا هنرزوا هروکتاو
 هاش نالوا لیدرا هدحالم سیر هج راو هرویزم لح اشاب یحم راهلوا قالوف
 هلودلاءالع یدلوا لخادهنتنالو هلودلاءالع بوک ندا نم لوا ففوت لب لیعاعما

 هلغلوا ربسا یسهرب یکیاو یلغوار بودبا لادجو كنج رادقم رب لاح لک ىلع
 هاش یدلیا نصحت بویلیارارف هغاط برصرب راچان بویمهروتک تفاط هیهلباقم
 كن دادجا بوقب سوسقاب یهبصق نالوایرتمو یت یاب كن هلودل !ءالع هارک

 هداننآ لوا یدلیا راثلاپ یارخا بوراقیچ نیرلناوضتسا بوریدجآ یتیرا »ربع
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 1 0 0 الا تلاسرنوحابلطیمهمرک كناطلس
 E 0ا مارک او تزع بویلوا ردات هتفلاخم ناطلس صم
 ریصح اک ندیک هزاعح نوجا ارح هدف مفد هدک دن | هحوت همور رانو

 | هحدبا بلط یناطلس ج هعرک نانلوا دعو هدکدتا عوجر هرصم بولوپ رفط
 | بلط هلا عرش یقافصسا یهاشداپ مور هکیدیذ بودیا راذتعارصم ناطلس
 1 هوناقو فدرشعرش ىاضتقمو نعلوا عورشمات بویلوا رداق هتهلام یدلبا

 . | زوسوب یثابکی لوا كی ربو باوج وید كلدلیامیاست هنتعس» حو عیدقت ییاعر
 ]| بودا لتق یناطلسو بودا قافتا هللا اما نالوا یراداوه نویلوا یلستم هلا

 ام رهبتع كنسهمرک ناطلس جو یدلوا ناطلس بوک هنرب یسودنک
 رانو هکه دن اف a ریدلیا مات مادقا کیشن اد دبتالح بولاص یزاغلیا هلا

 ۱ 212 وآ اشاب نانس هدنراکدلک هتداعس باب رایدنلو شلوا لخاد هب هسورحم كام
 iS ىدلوبعوقو هدنسهنس لا زو زوفط تیعج دمع بونلوا وز و هیجوت

 | | ¥ ارد رد ییارح ضعب عوقوو مور راید رد الغو طحفو ابو عوقو #6
 . || قلاو نوعاط یاس لب جوا بولوا یلوتسم الغو طعقو ابو هن راد مورهدمایاوت

 ِ | بولوانامداشنالا «ینامعرب ینانمهردشقلایللا . یدلوایداقم طع ےظع

 | هدانز ندا یکیا,ہدنفرط یلو یتح یدا راشلاق ناونان هلا الغ ءالب ناہج قلخ

 . بوغاب راروجاب ےظع هرکص ندنو ردلوقنمیراقدالتوا توا بونک زسکءا
 2 | یرهشکب ندهلج یدشا نددحناراب هبلغو یدشاطر ره بوز و هلصاف تدم هڪ

 ۳۱ ۲ رو زونع  یدلوا لام الام لا ایرد مارک هنوق بوشاط لوک
 ا ییانوا زو زوط ردشلوا هرزواطارفا ناراب ترنک هحراو هنوا ز و زوقط

 |[ هارفو تابصق نالوا هدلحاوس بولوا ادب یمهتفرف رایمارح هداب رد هدنسهنس

 | راکهنوادخ هدرالح لوا یدیا راشغا زانا هناراسخ هصنو زارد نیتسد ضرعت

 | مابا جاق رب نیفلوا حالع حاتح بولوب ریغت امون یرافیطل جازم كنب راترضح
 راشمرود صب وفت هرانالوا هدنببهدمع تل ود ناکرا یکلام طبض نویمیچ هرمنط

 بوناصشلوا عضو نوا یرلدش زوا ودنک یتنطلس روما ید رانا ىدا

 لاعاب ااعر هلفلوا یربلساکتو لامها هدنکلم لاوحا دیقت بوشود هلام عج

 هلالتخا نالوا اد هدهسورح كلاع یدا راشلوا لاح ناشیرپ یلها تکلعو

 ۱ | نما بوغا ناوید رلنوک هرب نکیا رطاخ شڪر حلوا طیح یرایلاجا اع



 رزق بولود ورک هلا شایع نولو شالف "دفع ةقرفو شاب وا 2

 ر ] زا ۱ یی-هلج تبقاع ىدا كچ بودا ع ورش هکنح هلبا رب ر دناب توراو دن رزوآ 1 9

 واکدو كحص دا ج هارک كب هون ندهور یامعشا هاب تارا هاش ریدل وا | 5

 , | eهاش جد هبودنک و یدلوا كالم ررس سلاح هدزیربت بودا ناشیرپ و هدنک ارپ .

E ا ارت خسبابو ردیک جات ندرهفوج خرس هترکشل بوق 
 بودا اد ج ندنرسفا رس سن ندرادمان ماکح یهدشرفو یدریونآاشاا

 درجو هکت یژکا كنهدحالم نالوا عج هاب و یدردنوبء رفاحوا قوچ

 | بامور رلبهذمیب نانلوامامشتسا صفر ةعار اقلطم هدکلاعلوا نیغلوا ندتتالو

 هدم ور رابد ه ورم هو ک لوا هکن وح دنا وا طرص رال و بویمک هب یلوطایا

 توردنوک رادان تد وبع هنل ود رد و لات هی زکس رول وسط یرو لای 2

 ریدتا راکرادت هک دنحره نوا عهد یهلاغو رصم نا طلس یدادا نادرک و

 مور بو دبآترعج هدنارسیآ هلبا نامرف و رایدردنوک هندناح یروکنا لا یر لع

 عج هدنات نا دجا ناطاس هد دبساما هل | ناهح ناطلس نام رف حد ید رح

 سک چ هنمان قو دعد نم هکیدنا وا غیاب ماکح اهدودح یا ما و یار وین ای

 ق وا سو ندنلاصدا هبودنک كنابحا لععا هاشو سود هلهجو و

 ه راد جک كنابحا یدادجا یدتسوک نزو تعاطاو تنکی

 تافتلا نادنج هنا وج دک اما یدلا احر ن رودص ۵.-)ع تزاحا هد راهجوت

 ۰ یدلوا جم 4 | اصر لو یر تویلوآ

 و ج ٌهعرک ندروآ رکذ 4

EEEیکنا بودا تاف و فد رش نالوا یھاشدا زاعح هد اد رک کم هدر ول ص  

 یارح یر و فدرمش یر ا ندلاد-حو عازب ین هدب راسا بولاق لعوا

 نالا هل روج یرانالسم ندا هجوت هعحو بودا نالاتو ام یزاج> بولوا

 كنسارما هدک دشا زحک راهظا ندانعم وب بودا هرواشم هلا یسا رها یدل و ارتسیم

 نالوا یمارح لوا یدبا یمظعا نکر كلود ناکرا هکیرب ندنالوا یرشابکی
 کا اطلس ج ا طر لوش بودا e رد ا ندنفح كنهداز فو

 بودا لفکت هنل وصح یدو صسصب» ناطاس رلهدنا جور هبودنک یتسهعرک

 كنيمارحرو نم هلا یرایدنج صم كنودنک هلرقح اواو عباوت یشابکی هبلایموم

 ج اغا ردح اا رادكس ندهداع ]اراد هدانا و یدلیا طلسم هم رزوا



 یاکانیاضف " ۳ 9 توعار 1 A داضتقم لفع ۱

  ندراکش بی رق هماشخا رایدبا هدراکث 4| از ربم فسوب یردارب بوتعی ناطلس
 ۱ ید ا ترارح ه وفعب ناطلس نداوهتبهرک هدنراکدربک. هیارس بولک
 ۱ | رادقهرپ بولوا شود هب هساک نالواولع هلا م وعم تبرم لوا هدنس وشراق یرظذ

 1 هداننالو یراهدلا وهدک دنا لوا کد لوا یدو ص هبازربم فسو سهي بوح ا

 ۴ اک ید یتیرش هیشهلا ینیخان اح تاحدا هدهاشم یتلاحو تواکهن رارزوا

 ۱ ا ناف مالک لضالناو .یدلبا تافو نوک لوا هل وا تود اشو

 | زو زکس بولوا ماکضلت بودیا لوات کرم “دولا رهز نا ندنلا لجا اس
 هدا نتجر * لاقتا یدتا هحاورا ملام ( تب ) هدنلاس یمهنس یتلا ناستط
 ]| هثلا راک ےس یادعا یرلتنطلس تلود رب رس تبقاع ( ژن ) لالطاود هدابز

 ۱۳۳ ما ارا زانو یراقاعواولتویق قا ۰ یدلوا بیس هکعشود
 | نکیا هرزوآ لاحو رانو كحشود هنافوغ و عازب هدب لغد ام بوشود هن رب یرب

 تینغوتصرذفیزف مایاویداک هلي درا بودا روهظ ندنالبک یالک لیععما هاش
 2 یدنن اج ورع هنو هورذ * ىدتا حور خ بودا ب احا مج ( حران بولی

 .یدرف نیفبدل وب % افوغ تودا نعلا مس * "اوعد یدبا ینناق یمابا

 ۳ "لها * میاش تویلیا e هع س % نابحا ٠ دحی یدتا < نابسا یدلا

 ا یدنا مارح یتحار هام ٭* یدتا مارا نلتد الع # میاص یدابا ییالسا

 | قوچ * تسکش یلبخ یدربو همالسا ند × تپ یدلیا ینیرش عرش ردق
 ا (رن لقحات بهذم 2 رات یدلوا * انا یدصاب هداف ولکدو

 ۱ نودنک ندهطرو تودا لیوأت ود مدد ) قہ اهم ( هکیلب مد د هل و

 . | کا نطو هدنرابدمور یژکا كنسافاخ یدادجا هلرباب و یدیا شالا صالخ
 . همان همور تام هدنامز لواو یدبا قوچ هللا + !ابمونوزفا ندیاسح ییابحا
 تودیک هنسکقوح ندهور هدک دارا تایجا هدزعو همان توعد بودا هدنک ارب

 بودا حورخ ندا درا نوا راصذاو ناوعا دابدرا رلیدل وا عا هنسا وه ۱

 یرترضح دیزیاب ناطلس دیعس هاشداب  یدلکهنرزوا ناحابرذا ندندودح مور
 یلوطانا ییاشاب یع بودا هشیدنا ندنهوزل ترضم مدق كنهشب مس لوا
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 لاخ هات لیععما "رب روهظ %

 ناج دم ناطاس جاوا م وح هکر اردیا لقن هلهجوو ینیروهظ كالیععا هاش
 هلاو درب رکم كن ردناب نسحنوزوا یهاشداب ناحابرذا بودیا فاصم هلبایزاغ ||

 یاحص یی رح د هکیدبا سا و نسح نوزوا رول سه ید راو یزف ۱

 هنسارزوو هدب وز دس ر ندمارک الاو زازعالا مزال یابقناو ندمارجالابحاو

 لوبعمر در اش یوعدلآ باکس ر کی هّسا و ها هکیدبا هرزوا هر اعاد

 تنس عرش ما ییفزان خد هک ات زسکرک قلو قلط دهاش درهرو قح
 نيدلا نص جش ه درصع لوا رکم مدیا حااکن دقع اکا هلا لوسر

 نیشن ه واز هدنرېش لیدرا هک یل درا ود میش ندءاظع جاشم ندنلسن

 ود ردشالو بسانم | یتییزف كن-ح نوزوا یمارزو یدبا نیزک تلزعو
 یدلیا جیوزت ه یلبیدرا ردیح میش بودبا لوبق نسح نوزوا هدنرلکدتا ضرع

 هاش یدردنوک هّخش ییهروزمرتخد هرکص ندرانفایضو رانوکود یلاعو
 تیام ردفوج لیصفت هدام و رثشلک هدوجو ندزق هناود لوا لیععا

 كنسح نوزوا ( هصقلا ) یدنلف رصتحم بولیروک یلوا یشلوا راصتخا

 یدصف هّدنطلس تودالک او بونالک | نا یرد مش رو نم قلود ناکرا

 هدمایا لوا لیععا هاش راندردتا لتف تبثاع «دنراکدلیا ضرع وند ردراو

 نابنپ بورجاق هنالیکی دالا داسف عش لوا یدادجا كنهدرمنیغل وا هدیسران لفط

 یلغوا بودا تافو نسح نوزوا هلا راکزور رورم هدباحو ید رشعا
 جات تحالم نسحو هدنشاب شب نوا ترد نوا هدقدل وا هاشداب بوقعد ناطلس

 لزارا نوتفم هنسوه واویه لایت مرک ناوج ر لاج تحاص هدنےشاب

 اود ناونع كناکرا یلاع نادناخ لوا هدنامززا نب غل وا نوزفا قبغر هنسداو

 یرلکدید بوقعد ناط ظلس یدردنود زو هفلوا ناسکی هلک اخ بولوا ناشر

 یدلوا نیرق هک اخ صیضخ نکیایلاعو عیفر یلالحاو ناونعو ردق كن زکرو رس
 هرزوا یتیاور نیخروم ضعب هکیدبا راو ید یردارپ رب هد نما فسو از ریمو
 عياض هدنامز لوا بوقعب نا طلس/ یدا هدابز یلیم هفسو از ربم كن رهدلاو

 ناصش و یدبا نکا مضر هلح رب تویلرضاح تد مش ریما ره ز ا قا كعا



 ۵ 8 ا EE تاتو اداب جس اله ¢

 | كنوک یکیدتیک ةنسهظفاحم یللدم هلا نوامه یاع ود اشاب دجا یلغوا كسره

 "۱ اشاپ جس مظعا رزو بولوا عفاو میظع قارحا ہدلح مان هطلغ ی یدک

 ۱ ناشوتوط بوک ندایردهدنفصن نوک هلسهشاطیرهکی اغا زوک هرف یاب نابکسو

 PP بیرق هرب یغیداوا عقاو شنا ینزح توراب رکم هجینراو هل

طاع و یراترصح اشا a ےظعا ربزو هددیح لوا بوشالوا ۱
 38 ناکدرب یمیضاق ه

تس نوا شنا 1 بوروخ و ۱
 احن کیا ر مادفاو ی

 ا

 | ءاهتنایخدكنسیکیا 1 یدلبا رادجز میظع بونا هنیرارزوا كندنفا

 ¥ یدا وا لع یراتلحر هاقبلارادو لھ هدردف و او کھ یرارع

 ۴ رک هسا درخ یکیاپ لجا كنس تبقاع * ؛كرهروانیکسم لدیا هسوه هار هقیک |
 < جارد و هعسور و هجفول رايد ريحت رکذ و

 | یزاخناخدم ناططلس متفلاوا موحرم هکیسهعلف هجیاب نالوا عبت هنراید هنسو
 | نالواهدننیقب یدیا شریک هنلا راک اخ نعشد هلقرطرب هدعب بونلوا حح هدنرود

 1 راوج نیک خزود ن رساح نیظفاح نالوا هدنحا هلا یتنواعم كنسهعلق هعف ول

 || یلغوااشاب ردنککسانالوا هنسوب ناربم ربم یدیارناکد یلاخ ندیدعت هب هیمالسا تام
 | هدر ولقاتر یسهءاف هحف ول اما بودنا لاسرا هن هرو نم علق یکب ینطصم

  هدهرصاحیاننا ید |لکدروصتمتکر حهدنفار طور یم قع القاب هاب نیغلوا عفاو

 | یرابلوا هدنحاورضسآ هلا الب كم تبقاع بوکج تعشمو مر قوج و تجز یلیخ رای زاغ
 | هجسورپادعام ندنو كناشاپ یطصم روب نم رایدتارب-ا قیرارادرسو رشعت وهعط

 || ید ییا بوراو هن رزوا  ردشلو راهتشا هلکعد راصح یتا الاح هک یسهعلق

  هن و یدلوا لصاو هننمدخ یراوک رذب ردپ هلا باس مانغ بودیا رعت
 أ هلا ریثک عجب یلارف سورکنا . ردیسهنس زکس زوب زوفط هکلاف هدنخرف لاسوب
 | یاشاب نالوا یردنکسا دس كدودح لوا ندنکیدتا لاسرا هربخذ هنسهعلق هګاب

 ۱ رادمات هدیزک هن رب یکب نطصم یلغوا رو زم EE قحا وا رادربخ هیلاراشم

 یتسهلج وا هلفلالع هدرات بشر بوردنوک هن رارزو هلا
 ناجر تجر لصاو بودا تافو هدلاسو ناشلاع ناطلس یدلپا رامورات

 ناصیلیا هکب دج لغوا كن یسیغ هدرو نم ٌهنسو  ردشلوا ناکم سودرفو
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 كيو هنسهر ز> ی ا۵ هل و هدا س رس رَ KE لوا دوفروق ناطل- 7

 را ر_یلس هلا ها روالد روا كنح زو زکش ندنرالوق یسوبف یا وا کا ندنوجه |[

 هب هرب ز> هل لک ندا نالوا شا را ۳ توره ها اي

 بوقا راهلعش» قع اوا رادربخ ند هيض راسک اخ نعثد نک رشا لقت ر گنسع ||

 راس هجر کا رایدلبا مات دیقت بول وا رازو راک شابم هدهاپس بش لوا

 یارد ید رابزاغ هن بو شود دیه هدک ان رطخ هک رعم لوا نالوا ساقا

 ه ربت د ی فا قر نیدسهاح ةَ یلاعت هلص اما رایدالی و قحر

 را کومک و رولو رو لحاف توش د ندنسارا راکزور ||

 یریک نانلون دووم روفلا لع هدقدلوا لصاو هنعتم رک داد ازغ راک

 ندنررادقاع یارزو بودا ولم هللا یرب زاف یرعکب نالوا یراوف رق |

 یادو ہلا فطل مسن جد اشاب  رایدنا رادرس یاهاب دجا لغوا تو ۲
 لوا راد شرا بیر 9 هب ییالدم هدنشمل والا یداچب هرو نم هنس هلا یهاش داب

 شیورو ه اک لدا lL تیاخ هضارو رخ هنر درس و هدلحم

 هسارف نکیا هدنددص لوخد ندنرارب نبق هدقدنلوا شور وه هعمل رايا 7

 داقعا هنسوزاب روز  یدیا یسهداز ردار كن راارف هکبرادرس 2 هاش : رکسع ۳

 رادناو كتر شنا غبت مان روالدرب ۰ یدیا شا تآرج هبوریا ندهلجب توذیا |[
 هلا ف یدو ود ههای س لاح توروا غیر هتلود ی هک تالوذح لوا با ۳

 دلو رایدلوا هدرا قجاق بولا نب ربشاب كج روڪ یلاح و یرکسع ۳
 ناکلت رازف بول راراوتش هش راک نایک نودا دلع فوج رکسع ۱۳

 هتل ود رد لاوحا نالوا هدد یرغوط هنربتکلم هاع*ا یلعو رب دجا
 یالدم لدتمزابا بول وا و دن ۱۳ E | اشا دجا هةداوأ 8

 هاب نا س یسیکب رلکب ںلولانا یورو رھ ل راضح نفاوا رف لاو 2 چ

 اږاصح توراو ههر زج یهدنسوشراق لدنمزابا ید اشاب نادس بونل وا صیوش

 ۰ یدلبا راوتساو رو هلج نرارا ودو رد نالوا ر



 دم ناس هک ا 2 هداننا لوا رلیدجاق هدانا شاط ةلح
 یدعوق روصق هدعرکت و ےظعت یادا ۵ راراوک رب مع بودا علایق نان

 دوعحوم هدنراناب تولوا راکشا یسهلمااعم ردن و دالوا نالوا هدن رشیام

 || یدنسخ هناکم یرلطدتا نصح كرلنالوا تلود هاوخدب هلبا یررکسع نانلوب
 | كرهدازهش هورکن هورک لوا ردنا هک و ندر نالوا رومشم هلک«د لب

 2 شاط تحدا عاقسا ییراتع زع هندصو هلزودنک" هلا و رف

 1 ٌر درد ت ےسوم رد دل وا ناهن هدناتسکنس نام تولیکح A تر لا

 ۱ 11 نالوا یهاکشلابا یر ره ناشیلاع ناکدا زهش هلییسح اضتفا نیغلوا

 نوته هلبا مالسا رکتسع مان هاشداب هکنامز لوا رایدتا رارق بودا عوجر

 | رونم هللایرایرهش موسر هدنخرف مود لوماتسا ه.ورح بوئود ندنرتس نورفو
 | ی۶ ترازو بولک ن دفب رش یخ خد اشاپ عید هدنیح لوا یدبا شلوا
 | رادرمم هن رکسع نامرقو یلوطانا هنءفد هروب زم "ها بونابق زارفرس ها یصنم

 | كنسهشاطبزعو یرهکیو نراکولب ی هفولع و رادحشس ندنرللوق ویقو رایدتا

 ]| هءاپسهدنکرابم ناضمر یسهنسیتلا زو زوفط رایدردنوک بوشوق ًاعم نیرهدنزک
 | لخایو ا هیوق ردا لحر دش بودا روع هرادکسا هلا روصنم

 ت مکح هعلقر هدلح مان هداغرا بولب رک هنليا شاط ندناو یدلراو

 نالوا هدنمن یلغوا نامرقبوذ وا نییمآراظفاحمیرادقم تیافک ندب ریغو یرصگب
 | راجا جد لوا تولوا یعوعمه ندنربکدتا داره كمروتک هلا 4 ضس

 | ناوریرغوط هباح راد بوشیکد هرارف یرارق هلبا تروص لیدبآو هماح رییغت
 1 ۱ طخ هاحماع هاش یساما و ریما كن رهش تبلحیدراو هبا دکنوح ید وا

 سبح ینا دب نامرف لوا ءان هغاتسود نوجا مالعاو ضرع یتتفادصو تمدخ

 یدلوا امن هولجیدوجو رکبو ادی را دعب نم هکر لیدتا مان کهاهجورب بودا
 بودا عوجر هرکص نو ماظتا در ام دتکلع لاوحا لاف خرف یاشاب

 .یدلیق هدیلام یور هننارت تلود رد

 < یاده رب ند نعشد موج ل
 داقعا تیاغو یرار تعم كنملارق كىدنو هکیرا عالق نورد و نوتم و یت هنا

 هدملاو رکلد تیاغ هنکیدربک هنفرصت مالسا لسها یدا ندنراهعلف یراکدلیا

 | هنهدنرال هدعب توروس زو هنهاکر دهان مراکم "هدازیش نالوا نيشن نیمه دو دز وا
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 یظعر و را و ب 2 ۳ كنسک نشد هلکعا ب بو ند ندمالسا لها یدام فرط

‘<J 0۳۹ دوو ا لها ن  Eےب یلاوتلا 9 فف دا دامتعا ا  

 یحدرد نوا كنمرح یتلا زو زوسقط رايد اوا یلاخ ندلادجو كنج ماا 3

 بولوا رڪ ولج رفظ و 2 تروص ندسع درب هکیدیا ینوک هبنشحپ و
 نورو نالوا مفاو هدن رق و یدنلف ناعع لآ تلاع زر یمص رو نم راصح ۱ 3

 بوردنوکییاشاپ دواد خد ندرحګ بناج بونلوا نییعت اشاپ ىلع هن یسهعلق ||
 ندنورف لاوحا یراظفاح ىس ەق نو هدقدلراو هنرزوآ ندنفرط نر

 | تنایص نرالانم و لاه و ناذیتسا هلقن هناتسکنرف نرالایع لها نفلا تربع |[

 ید اشا اا میلست هلا اضر نسح یهعلف بودا ناعتسا نوا

 جد یف نورو هدزورف زوررهلا تلود نم تورسوک هدا هن راد وصعم

 نودرک رایرهش هل اماظع یامما اشنا مانکن یاشاب هدفدلوا نورتم هلوصح

 هروم بولوا تافتلا رهظم هرکص ندک دروس رازوب بودیا مزع ههاکرد ماشتحا
 شاه جظع من و یدلروب تبانع هلا راشم یاشاب هلا تساک لابا كنتالو

 ۰ یدلوا عفاو یرانو ام" تعزع هندناح یراهنطاسلاراد هرکص ندقدلوا

 4 نامرف راد نداد ماظن اشاب مع 3%

 اا نورفو نوتمو قع هنا لاصتالا لع لاس یکیا لاق خرفراک دنوادخ

 یمهشاط قاسراوو راولدوغروط نالوا هرزوا قافنو زکم ندعدق نکیا هرزوا

 نبحهک یلغوا مان نطصم تاکب هزج یاح نالوا ییغوا تاک ےھار | یلغوانامرق

 هح وتم هنکف نورفو نوتمیراترضح راکدن وادخیودبا را ۹ هد وابص

 ما بوداقافتا رارو نم یدشمهیچ تواک همور رارکتهدمایا لوابولس ییغیدلوا

 ییراصح .e ندف ده بودا فأ رطاهدنرال و تودآبصذ ك هراودنک هدنلبا

 تخت هددساما یتصلوا لصاو هان ناهج ناطلس ریخ و هک ات رایدلبق هرصاح

 لاسراراقالوا راتفر ابص لای هناخ دجا ناطاس ناکم ار "هدارهش نالوا نیشن

 مدقم ندنلو صو رالوا ناور هنامرق نوما هنن عفد بودبا هاپس عج هکیدلپا
 هاش لر ناتا هدازېش یلغوا هاشنرس نان طابب نالوا فرصت هنتلابا ۳

 توشود هف وج ران وعزا هارک لوا هدنراهدرا و تیرق هب هدن ر ال هلا یرالوف وبق ۱

 رفظ داب تقام  رلیدلیا كنر خرس ییاب رد و یدبلوا كنج لیخ 4

2 (9 
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 حانف هن تبفاع یدشود هنسک قوسج بولوا عقاو هیاک تراسخ هنیرکسع

 | ندزاغوب ینوامه یا ودو ناشی رپ یني راک نمشد بودیا قیفر ینقیفوت یداه
 ندقفش نوسخرپ یابرد دیشروخ هنا رز هسفس هک رس ر رایدتا ناور ورحا

 6 مالعالاک رها ىف تأشنملا راولا هلو ) مالسا نابزاغ هلا رثرک هدقدلوا دیدن

 علق نامه هرزوا یراقباس دمع كصدبا مالعا هراصح ناتفاح یننومضم ۱
 | هدنمرح شب زو زوفط ریدتسا ناما بوردوکح هباشاب ینطصم ینحاتفم

 یدنلوا ربمعآ یعشاک یراصحونیما و یضاق بص بواک هرس یت دنا ةعاق

 ُ انب هعلقیکیا وشراه وشراق ندنفرط ر و نه ج ود :نوسعا راذک یک دو

 | ةظفاح هیاشاب نانس یسیکب راکب یلوطانا هلا اشاب نطصم یسیکب راکب یلیا مور و

 هدنلحاس یتخم هنا هنس لوا نوا« یاغعود و یدلروی نامرف راصح
 ا الع نالو تريش هلکمد قابل كن روما یزاخ هدلمم ببرف

 | لصاو هن راترضح هاج مج هاشداب یربخ یصق یتخ هنا  یدنالشق هدناو
 ندا هلوک یراص ندزاصح یاج ریدلیا عوحر هرهش یکی هلتداعس قوا

 3 دو هدنا باتش بوروم هجون هب هردا ندنلو توکسا تواک هزتسانم

 E ډک نورقو نوتم ریه رک ذ ¥

 رادمان جن ییاشاب بوقعب هداتشرخا وا اشک كلام راب رمش هکر دیا مالک نب ربشیوار

  یرجیراوس كب یعرکی و یرکسع نابزع هدایپ هدا ز نکی یکیا نواو هلا راکت
 ۲ ا هکر ایدروب لاسرا هب یی هنا توشوف ّس هاب د شا دقه تحاحو

 1 | هنوتم بوربک هنا هدرابلوابونلوا ممرت و ریمل یرایکنویام# یا ود نیالشت
 : | .دنزکس كنناضهر هروب نم هنس هلت داعس تویفلکا قوح ځد یرودنک و رهراو

 1 . فووت نوک زکس هدفداراو هرادنول «دندودح هروم بوقلاق هلتداعس ندهنردا

 ا لآ یراک اعود اشا بوقعب یسئرا مارب:  رلیدتا هدنا ییاهمادیع بوروس
 | رکسع لابقا اب ناطلس بونلوا ضرع ههابتشا تالف هاکرد یودلک هنرزوا نوتم
 ۱ | لصاو ههرو نم ةعلق هدناوک یحدرد بولیق هجوت هنن نوتم هلا لاش ای رد
 5 هللا رکشل تاتو * ندر” رب هش ه هعلف یدربا نوح ( ےظن ) هد رلودل وا

 1 ۵# دی دح من و یدلوا قفاوم * هدیزاب ناطاس یدتا نوع ادخ # ندرب و رګ

 1 ا وکی داغ ود نشد نوی ادادما نکیا شاوا بیرقیعتف روب رمدعلق ( زن )



 هذارالد ربش لوا نوت اف ر و مارخ داش ا مال او

 مور نوک یتیدلراو هنر دهکی رادراو بوقلاق ندهنردا هدمب . رایدروب ۱
 یتخح هنا هلا یرکسسع نالوا هداتموکح تج اشا نلطصم یک رک

 یرو نم. رابصح ر ومالا بیس ید اشا _ یطصم ید 3 وک ةن

 رح ی طداص 9 ه دن ا ك ڪدا رودس هم قرص هنهف 9

 زا رک ا كم همربو م ارت وامه ا ۲ 3

 ردتعملوا لصاو هباخ لوا مدقم ندرلذا  ردشلروک رلکرا دنیظع بونل وا

 ےس ردهدنافک رادقم طیب نال وا دوج وم هدنکا نکبا د هدم ا الاح

 بووا رداق هک هه رڪصا ردلکد لوبت» هلرذع هک كسردبا راصح

 كسردا ماست نامز لوا تیابن ها ررربک هصلح نالوا هدنکوا راصح

 هکمکج تتشمو جرو تجز هر قو یدعا  رلشعارلهبیثت کود نیسروذعم 1
 ردررقم ےل ست ینحاتف هصاق زسلادجو كنج ہدکد اک زکی راک تجاح 4 |

 یاغ ود بودیا دس تسرب بناح لراصح خد اشاب نطصم كحصردنوک باو

eلخوزع اد تمکح ۰ یدلوا :درافتنا هدر کا ر ۳۲  
 همت بوناابوا هدا رد یرادسق» یآ ح وا یراک اغ ود بوسا فلاح داب رب هوا

 بناج كنم هعلق نوتم هرکص ندربجز رد ق و هڪ راب دکچ راهتروف
 _ رلیدلاق ا د و اع ر و راددرب هامل هر زج نالوا ل

 رکذ بوناکا هدایرد مایا هجن رب بوقیح ندناعل لوا نوکرب هلبا راکزور فتا
 یتحم هشا توساک یرایک كىدنو هراب لا زو هدنأم ز یرافدلوا ه دنا ناناوا

 راذکهرو یدبا رلشهرود بوراعبچ رایوط هدناح یکیاو بولا نیزاغوب نرملخ
 ندرك رله هطرو لوا هحرک | ید راشهروط تور کک هنس هدمالسا ما

 نادمو یراروان دش تتعاصحصخ هدایرد هک اما یدا رودقم ريغ روبع هاا

 یکیا یلاثم قرب ودعرو بولبناق بولی راق هن ر یرب راک ( ژ7 كنت نیزو اب زد

 قحا وا دنشم یوه كنادعاو دنع كنج نامز تولستا كن و توا ندماج

 رایدشا هودع * كنها هکنج دازغ هار بودا ( تیب )۳یراروالد كندالج ||

 رروالدنیش هزوب شبورلسبنر رادمان هو سیر یارو كب لاک یک اح رهش یک



۱ 

 ل هحوت هن د ها زونه هدو دن دنا

 / ا ید 1 ناشو زایتما نارقالایب بوک ک هلو یمدخ

 یر 1 نشد ا رتقا هدّیالو راس اجو كن كن رو را ۳ هکیدا روم ناعدالا

 زا دنا أ ید ۳ لب ۷ یاب هیلیا رازو روخ دن و ربا

 0 الام لصالاو ندراغاط واوا هعنو یدکح راتجز بودا راذک
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 اور ن ندلپ : ىکا .دنراتاتا ماا و بوليرو ےک یکرادت كنج مت

 O رو مرز یار بوم

 اه سشیمرکی ةه رب ره نکیا ندهسورحم تالا تالوصح ان تالاو

 رتا ۱۳ ا داع لوا یراماسج - یدا شفتوا فرص یرولف
 | نر یدبا رولوا راج قعانا قیقحلایلعو مناص هرزج رب هدایرد نورد
 یدرعهرا زوک #* یدا شرب هنآر عق یهود * یدبا شهرا ها ییایداب

 ۱ ۱ اف 0 ) راو لل هتک ىغا لاق ور * راقر هلا
 | كمکح هلا یررکیپ ردژا لوا هک بوک رانسر نالوا هدنفارطاو رلارس
 ا نادرو هدضراتلوا ٠ .یفا شلوا هداناو رضاع
 هدننوک ی هرکی كنلاوش ترد زوب زونط جد یراودنک بودا لاسرا ندارد

 دا تایفا اا ع دملت نودرک شاپ راج ناطلس هکرضم ر
 اپ ىدا شعا ناشیرپ هلا ياشا نوخ هزت برص HF شو هایس كنرف



 نیس هب اص ا 1 * الت اد حق توبا ا ) ا

 ریشم همط نغوچو ریسا بوئوط نیراکدشربا مالسا ہاپس ( ژن کب الیس |
 صالخ هلا تن هنوک رازه بودا رارف نعد رد ق كي اتم ردرشعا |

 بوتاص هه نیرنایح عاتم هدرازوراک رازاب و رانا ناح هنسهقن تاک بولو |
 یتلاومآ و تابسا هلال اب هدلح لوا رادرکدب یرلکدید یلارق هل . رلیدریو هداب ||

 هکر ونلوا تیاور  یدلیا رارف یرغوط هنتکلم هلا باتش بارطضا بوغار ||
 نادضغب هلا یزروالد مالسا رکسع بولاق باسا و تالا هرغ كل یر ا

 راریسا ندنسهدیزک تیاف كیاسصب مانغ لوا  یدربک هنیرلا كنسەدەوو |
 هب یهاشداب تافتلاهدهوب و رو نم هدقدنلوا لاسرا ههان تداعس هاکرد هلا |[ 23

 ییا مور هلبا كب ىلع یلغوا حوقلام نالوا یکاح سلس بوشود رهن |
 | یدنلوا نامرف هغمروا بودا نقا هنتالو هل بولیشوف اعم یژنک | كنساما

 نادغب بوک ندهنوط هلا رک رفظ رکسع یرادقم كس قرف كن ىلاب روع ||

 یدلوا رومأم هنتمدخ قازوغالوف بودا لابقتسا نادغب ک اح هدکدرک هیالو |
 قازوغالوت هوفرف تولب راو هلک 4 ردا لر عطقو لحارم یط هدعب

 هیمادر و هجنانج و یایلک هل كرهدا لزانم یط هدءهب  یدلوا رومأم هتسدخ

 بوقاب یارو تابصق نانلو هدشارطا لوا و یراهعلق 8 الشورب و هتسور و |

 هم السا ہاس ترے ه دنس هلج بودا قاص» هلا نکند هدر چاق رب و توقد

 اسهاغو الاس هلا رو زرپ نامادنا مس ید و رزو مس هبان ی و بوأوآ رسی
  ندنقدلوا لخاد بولک هندناح نامرک قو یلک نالوا هسورح كلام دحرس

 سل ورک * یدفایو یدقب یتولقا كهل ( تیب ) یدرو تزاجا ی ا
 : ۰ یدلک یدقح مال ا

 هک یت نبا اب تین هدیدج حونف تامدقم
 رف هنسهکل واهرومندایرد بناح بو دنا هجوت یراتمههنعف یت هنا ممه الا و ناطلس

 نکلیدشا و (رداصیران و امه نام رف هنس پاب رایکے ظع نیفلواهدنکر ا دترفس ن وعغلو

 دنزک و ررض كلعشدهنتالو هنسو هج ردت یرافدروب تع زع هفرطلوا مالساهاپس
 یتلایا هتسو ۳۵ ردنفوفو لها كرابد لوا هباشاب ردنکسا هليا لاقحا یسمریدشریا

 ك <



<lهدګزانر و یدتا م وع ۵ هتک شور  Cusهار ینیدعصاب قاا مار  

 1 . یدرویوط یازغ هليا رام مانغ و یدرویپ نیقا هروصنم هاپس بوراو
 ا خا ناح كڪديشا نیفیدلوا نالاتو ارالا ترا د سوزکتا ناب لرد

 ۱ ها ینویطم رود ندلوب شاک اب بویلوا یسوغیق كفك هننرزوا هنسوب نون ار ص

 ا لع ارو یدنود هدسورک نامه تولوا لمام

 مالسا تبثاع هرکص ندفدلوا لانقو برح و لادجو كنج یلیخ هدنرانپبام بولا
 ا ردشلوا لوذخ و رساند یرادفم كن نوا ب واک بلاغ فرط

 هرکص ندشک ۵ دک قوج بولوا لباقم اورپ ی و ؛لاب ی هناب لیحرد ات یی

 4 ىھاشداب ر روضح هتسب ن تد بودا E E همز ندنرزاوا ت 1

 . یالیا راکنا هدنراکدلیا لاؤس بونلوا همش هنکو دیا ناب لیرد یدروتک
 ۱۳ ارور رقم ئاخ لوا هدطوا ایهد یر كسرفوف اشا
 ما هدالج هغلروا نیو نوعا یسهلازا كراکنا دانع هسحدا قتحص یودا

 | مک ی روزم ید راکماک یاشاب . یدلیا را رفا وید ارد راجا هدقدنلوا

 ندنشاب راهنشکح و یدایا لاسرا هتلودرد هلبا راراتفرک راس بور دکج هدن

 | زکس مظع اسوا و ردروطسم هد هباڅع ځراوت ژکا . یدلپاب هرانم یکیا نوا
 ردشلوا ۸ مقاو هی ید كنسهححایذ نیس هندنس دگص نا زو

 ۱ هرخاف فا ا نارک بول هل وب هدیهاشداب هاکرد ییمدخ كناشا ر ؛بوقعإ

 هلا یلاسرا ریثأترفط 0 حص رم | ادعام ندنشدنا وا راناسحا هرفاو دوقنو

 ۳ ۰ یدالوا هبحوت یتلابا للیامور ه لس بام یدخو ریدلبا زارفرس

 E + نشد عفدب ك یاب مزع ل
 ناد تبالو هکنوج بودا ندصق قمتازوا لا همالسسا راید یلارف هل كلام
 ا نادغب هدکدتا اضتقا كمك ندنما نادغب یرورضلاب یدا هرزوا یلو

 1 راروالد نالوا هدنساول تح تولوا لدکب هلرار ر بودناربخ هنا مها دحر

 3 بول وا ناهنپ هدقلنامروا یکیدننا نیبعت بيرق هنتیالو هرزوا قیرط قلیجخ ر چه |
 ۱ نورد هشاب كنج ناروالد نکردا راذک ندلح لوا هلا یرکسسع یلارف هل
 . | كنيعالمو ریدلاص تا هذیشد می ولنا یک راقیج قوا ندیاب یتاق ند هشیم

 1 ۱9 د زلنآ نوک دنکتف یرکسع لب با مور هک ولنادفب كي ترد بولا نرادرا

 8 ر هن رلمادنا كع روک یتلاح و و كسلارف هل هدک دنا م وح ۵ ندباح و



RoE a FAO 
PE ۳ 

 هدنراةدروب فیرشت ییرهش هرداهلبا لابناوزع رلیدراقیج بوروس هیلکلاب ||

 هدرو سه "هدلب ما یا ترد تولا رح ندنغیدا وا را نوعاط هدلوس اتسا ۳

 صع هد س لوا هک رازاب یدنفآ 9۳ یحاص رابخ الا رايد تا 8 ارا 0

۳ 

E ROR ۳۷ OA 
 ناضرو نابعشو بجر هدبلحو E هد رع راد اصوصخ هدعضا وم

 ید وا فا و كمیک مدا كم هه هاب نوک بودا روهظ رک | نوعاط هاا اِ

 هرکی تلا هدنرهش سفن بولوا دنشم نوک حوا زونوا هدرصم تیالو یریغ ندنو
 كد هدنوک شب نالوا هدمور تخ یاب مش شعا تافو سوف ك زو

 رفد دی تافو كی رووا هدنوک ید نوا اثلاث كب شب ییرکب ہا رک ۲
 TS یا و نا ۹ I ویا تلود حلوا ملاس لوپناتسا “لاها ندلا یازج لرا هدعب ہلا مهجر ردشاوا |

aC 

 لی یتا رادستقا ریس رابرهش هرکص ندنو بوليرو هجوت هاوبناتسا هلزعو 1
 .رایدتارارق هداوبناتنا هور ا ا
 هک. ؤا ناما ارج نداذو سوکت لرو دهن ۲ 1
 ییدتا دمج و دح هنتراغ مالا تالاعو دمع ضع كبلارق سورگنا هدمابا لوا 3

 یلغوا لاهم نالوا یکاح هردنعس هدشرات لوا نیفاوا ضرع هبالعا رس هاب ا
 یدلروب نامرف هکعا نا هنراید سورکنا ها رکسع كب یک كس لع
 هرکص ندم انغ دخا هرزوا یرادا رم تولوا یوا تالو لخاد مالسا زتسع

 بوردنوک یاب لیګ رد نالوا یسهدازردارب لاعفد لار رکم نکر ولک بولود

 یرافدارغوا ههروک ذم لح نارکتراف 1 لت یرادنرد نالوا یزراذگهر

4 

 3ک
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 نیدسهاح رک | بولوا عقاو مازبنا همالسا رکسع هلا یرالوا كنج رشابم || ق ایک 7 ا
IF هلاګ هلا روزو راز رازه ځد رانالوا صالخ  رایدلوا دیمش هدنلا ند نعشد 

 هب ودنک و تولوا ماکداش هلا e مازما ماحرف لارو رایدلوب لوصو

 هنسو و یدشود هنسادوس قلا ماقتا هل راغ مالسا کلا بور و لا رورغ یلیخ

 ناب شب هلاب و یدتسا دادما ندک ولم فارطا بودا تدب هترافو برن نالو

 لیجرد روک ذم ریدلیا عج هدا و یراوس هداب ز نددح ب واک هرب رب
 نالوا نی هنتوا یدردنوک هنرزوا هنسو بودا رادرس هرانو یاب

 ندهیضق یدبا یسافا وق هده ساما كن راترضح راکدنوادخ هک اشاب بوقعی

E a 1 

 هک فوم  CA DPحتی رس 3
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 بودا عج ن رکسع هنس و هلا یهاشداب نذا هد و و نص هایت قحلوا هاکا

۳۹ 



 برروی

 هدن وزپرط اخ میلس ناطلسو هدناخ وراص ناطلسو هد هشانم یهاشنهش

 ردروک ذم

 غیب یعس هلکعا ل هندوم قاعش و هنبخ یموصخ دعفدل وا نکع و یدا

 ود ردکرک قفلوا لوف عام د جد كنافع ناطلس یک اح سوت و بودا

 || مایاو یدلیا حالصا نیرانبیام كهاشداب یکیا هلکمهل وس رازوس ربا تحصن

 . || ناطلس و هدهیساما یدجا ناطلس ندناکم هاش ناکدازهش هدماحرف هدنخرف

 ا ۳۱ زد رکا نومال عوقو و ا را نا
 4 عضاوم راسو رصمو $ ۱

 || ڭا مصم ناطلسس یراترضح هاپس مجاو هاج مج هاش هکراردبا لقت هوا
 ۳ هلیسحاصتفا هن رارابد دورا هدنسهنس یدب ناسقط و راس هرکص ندهطحاصم

 | هداپ زویچوا ییاشاپ نانس نالوا نادوبق هدخرات لوا بولوا یرافرش دار رفس
 || هروزم هتس هلتداعس یزودنک بودبا لاسرا هنلحاس هنولوا نداب رد هللا یک

 رایدراو هنلد ناقلف ندنا هرتسانم ندهرف نوک نرم كن رخالا یداج

 | كفارطا لوا هلا هاپسیقوتسم ییاشایدواد رزو بودا مارآو فقوت یرادقمیارب

 روصعم هنن ریه رایدلوا نراتمهروصنم رکسع زار رک هک رای را

3 
 | لوا رایدلوا رادرک رفظ هایش یالم بولک رارکت هلا باسحب مانع بودا

 ۱ عضو حارخ هنساناعر تونل وا طیص و ظو_ح یعش ۴ یسیحاو كدودح

 | هتفرط هنا آسا بوک یتامز رفس نیغلوا بی رق اتش ندنا یدلروب نیبعنو

 فرح رب هدنوک ینحهلوا لخاد ه هبلرب هدهار یاننا هدنیح یرلکدتا تعجارم

 | شمروط هدلح كع ر هدنلکش یردنلق شوکی هفلحو شودر مارحاو شو ما

 نکردبا راذک ندلح لوا رادقهلاع هاش شلاریک ریت ریشعشر هدنتلا یسهقرخو

 نالوا هدننیعب لالا ف تودا ناب رع 2 لاد بود نامز "یدهم ج ا

 مدوا هردشرا دنزک هننرادوج رب دوحو كهاشداب هکیدلاقزا تودنغاط ینادخ

 دغو رضاح یکر ضخ هدیهاشداب باکر ریلد یاشاب ردنکسا ربظن فصا رز و

 جلف جد یرارااس بودبا شاخدرخ یننلود یب لک ك دیلپ لوا هللا نینها ربتشش
 ندنو شل و زس تنس نوعلم تج رایدلق ردق یعالوف قسهراب ره بوروشوا

 تودا حارخا ندن الو نکن نزک هدنسهوسک شا هددسورح كلام ی



 نو

uf 

 ی

۱۷۳ 
 س

 هه

 دف نرم
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 را ر یودلپاتراسخ ینیسلاهاو تراف ی 8 درز كلا ۱
 تلود هناتتسا نامه یدلوا نکس هلمحو ر e تولوا نازورف یرابضف | ۱

 ید یراودنک بوس وا نامرف هکمک هنساه رادکسا هرلکب نالوا یرهزالم ||

 را دروب نوا« لوز NERS هلکمرب و رارف دن رفس هبرع رابد تاذلاب ١

 نالوا مصم هرزوا تناهاو داسف هلا ناوا رف رکسع كنيلغوا كسره هداج و

 یرلکدستنا هرصاح قڪلوا یراعو م ی لج یرادلو وا هاور هنرزوا كرا درمصم ١

 e ردا تراغ یناوج فارطا بولب نیغیداوا سیب رتظ ا ۱

 1 ۰ ریدنک رایدلکچ ۱

 ډک هاشداب تعافو و ناب بضماب دند ار توراب نزحت رد هقعاص لوز ۴# |ا

 96 لوبناتسارد مظع لیس عودوو اراکدازهش ندشهجوت قامتسو سنو # ۱

 یدیا یدرد ینرکب هلژوع هام و یسکیا یرکب كننابعش هرو نم هنس هدمابا و اما ۱

 بولوا ددان مظعا داوس یک لو اتسسا ندتلظ بودا روهظ هايس را هاکان ||

 یب ردنا ی و یدلوط یرهزاورد كرهش بواوا ناور یا ندناراپ تدش |
 لوزو ىدا ررشا ناف تنال ندم ران روت ما ولوا لزا زدن ۱

 اک هرزوگ نوک هدش ر یاد تآ هدرو نم هدب یز كنەقءاص ندا /

 اک ۱ یدبا یزحم توراب هدح رات لوا هک مظع رییک رد نالوا فورعم هلکع د

 ییدتم ءاش لوا توراقبح دلا یییدنلبٌهبف هدنحا نيغلا فرط هلکعا تیاصا

 ترد هدنفارطا و تویعوق را ندان هدرا هکیدت | ناشدرپ و نارب هل وش ت هاوه

 كناکس بواوا رزورز یدبا راو یرادتم هبصقرب یدبا بیرو هئنرب یرب هک هل

 یییشاط كناسینک ندبا دوعص هناعما رلیداوا لاخ نوخ هتشغاو كاله یسهلج
 نیزاغو لوبناتسا راشاط ولوا هاو یدک د هارد دنر هلا لزق یتسهلغوطو
 ینح  یدلیابارخ یررب قوجو ؛یدشود هرادکساییت و هب هطلغیهل بوش"
 ردندن راهحراب كناسبنک روت ابهجراب میظحرب هدانردبل هدنک وا یسهیکترایجهمزج

 اادهو یعلیا ندناشع ناطلس نالوا یهاشداب سنوت هدرالګ و راردا لقت ود

 : هدنرابولسا تب بوتکمو شعا امدتسا نیراهلاصم هلا یناطلس رصم بولک

 نيد عازن و تموصخ هدام عفر و رر یننوعم ( ماکحالا درس علا )
 صوصخاب یدا شردنوک بودا ر وصت هلا ریبعت نسح نو عفان هتل ود

 هد راد یلئاضف رات 19 هق ورعم هلکعد رع ندلانز مالسالا میش و مان الا یتفم

۰ 



 ی

 ود ۳ ر> ییراثا E ترا رصا ہد اجو

 وم یکیدشا نا انا یدبا شفا سوه هدابقنا هترتسک ات سک رح

 قاد كنهلودلا ءرلع هد رات لوا رکم قحا وا ران رش

 8 0 دود 0 ها ندشیاوب هل ودلا ءرلع - روح

 1 یدلوا هداماو رضاح نوجا ماقتنا ذخا بودبا هاپس عمج هلبا نایماش

 اس هیصخ اک ردنکسا یلغوا لا تولوا ییوسلعم تکی قادب

 ۱ ی تا ربا هاتف تقام  یدل وا داما ورضا

 زا ی ۳ رارف كردن ۳ _ٍ ۱

eحو ا وا وک ا ییزیزع رم  
 ادغ نعشد یدلاق ندلع تورو لا كلتسس میظع هب ودنک كحدنا هدهاشم

 .دیقو رایدلبا البو د رسا بولوا راتفرکرخا بولا یناوج فارطا هدتصرفو
 ۱ ا ا نوزاب همان كن هلوذلاءالع 7 رم هلا دت
 ا ا دعب نه كلربمور بودا جرد تاهر رکنا هنفو تاک
 هود ودیماب|یریضت كنتکلممورو یاکنه كموجهو مادقا نامه ردشمالا

 | ناشی رپ هو كنب رکسعیلبامور ید رصمناطلس یدلیا افلا راریپدتلوتعما
 ]| یکزوا نالواصمریبکریما هدنسهنس شب ناسقط زوب زکس بولی تهنغ نیغیدلوا

 . || نالوا یدحرم كرابد لوا بوردنوک هنتبالو هلودلاءالع هلا ماشو ربصم هاپس
 بز اه تشحو ربح و هدب راکذدلبا هرصاح هل قاغا هلودل اءراع ی مد راصح یرصش

 یلاع نامرف هاشا دجا ىلعوا كسره رونلایع قحاوا ر کداد هاش ع وعبم

 رارکت هداناو هلوا هناور هصخ «دلباقم هلا یرکسع یلوطانا هکیدلوا رداص

 هبهدنرال ندنآ هبهدکن بوقلاق ندهبرصیق یرکسع برع هکیدلکر خ



 مور هاپس بولوا عج هرب رب هدقدلوا مات .. یدلبا تعزع هنهار

 لوا جنا رخ و رادلاص راسوساج هبناوج فارطا نوغل وا مولعم لاوع
 /زاغلو یریظن هدنیداو قافن هکیرب ندنسهشاط دراز لور/رکم رایدلاق هل
 | روفلا ىلع بودیشیا نیارطضاو هلجع و نباتش هنناح نامرق كناشاپ ىلع / ی
 دوجوم هدنناب رک ریما نالوا یرارادرس  رلدرو ريخ بولک هرصم هک <

 نکع كرا رلیدستا رافلیا هدرا كلانا لع رات ها کک نانلو
 راصح هج رکا رایدلف هرصاخح توراو هت رزوا ید هل قافتا قتلوا
 شثا هشزخح توراب هلا ربدقت یاضتقا نکل ینا راک یراخ و راوتلا و مک

 بونل و عطق یرادیما هتشر رس یدربو لا قاناشب رب ےظع هب 4 هلو لها بوئود 1

 هدانا لوا اشا ىلع رایدتبا راصح ےلست هللا ناما هدنرلقدلاق راحات راکرخا

 تداعس ٌهناتسا ییفیدلوا هرزوا لاونم هن لاوحا ىدا شک هندودح . نامرق

 نامرف اّناس هکیدساک نوبامه نامرف ندهان تعشح هاکرد هدا ضرع هنفرط

 بونلوا لزع نوما یودتا نارف مدنسينفو لغوا ترم
 بوتوالزع نوهکیدت ارارف هد هک رعم دن یاشاب ز هرو نال وایکب ىغا كەدەي ۱ ۱

 ردنکسا یلغوا كب هجهرقو یکب نانسیدصبق رالوب نالوا یکب یئاصسهبرصیقو |

 رارف هار مزاع هدزازوراک نانلو هدلح لوا دو یسادضتک یلوطانا و ییلج ۳
 لوا خد ودنک بورادنوک هتلود رد تودا رز رد نم

 هلاخ بوک اعم هلا یرللوق تداعس ةناتسا خد هلیچاقر كرانالوا هدراز راک لح ا "

 هنفرط هفالنارادو لاثتما هرما نالیروب لاسرا جد اشاب یلع هروس زو هتزءع ا

 كب رع یلغوا كب ناخرو طو اشاب لیلخ یسیکب رلکب یلیا مور بودیا لاجت-ا |
 هان نامج هاکرد هجوتمو هارمش هلا اشاب كب دجا لزق یلغوا رابدهساو

 زافو نامژ هیت قحلو لوصو هلوناتسا رامرح ناناوا لاسرا رایدلوا ۱

 یمرج هباشاب زوک هرق هرکص بودا رودص یلاع نامرف هن راسبح هدنراصح
 تلذو رلیدلبا لوذحو :لوزعم یتنساذعام یدنلوا ما توا

 * رولوا رادروخرب مک دعناص ینئاخ ( تس )۳ ریدر ندنراناح هلا تراقح

 ۳۰ رولوا رازوروخ هللذ تبقاع
 < هلودلاءالع یلغوا ردقلاوذ نایصع رکذ #

 وا شومارف ایا ریکیدروک ندالعم هاکر دکن هلودلاءالع



 1 ظن نامرف یراق هب رع دحرس اشای لع یدنلوا لاسرا نوح

 دم هکوراهعلف سوسرطو هنطا بوردنوک ورايا یبا شاپ بوتمب

 3 ۳ بودا عج یاپسو اما نالوا دنور ر ارزش رار ی ندنموڪه

E 

 e لوا رروط یدک د دس بولا نوار بوشار رکنل

 هاج ا ىلع ندرو نم لح لوا بولی تعنع تصرف راد صم هکعا ناشیرب و

 هدلزم مان ر هنطا نوک یحزکس كناضمر هامو ریدتا رورم

 هدا موجه هشرزوا كنربرب ر کسع یکیا لوا  رایدلوا لباقم هباشاب لغ
 ۶ لولو مازرثا ید یرکسعیلوطانا بولوا بهاذ هنتعم رارف هنن ناینامرق

 |. دیش هل یسکیا كنبرالغوا سونروا هدزودنا تنم زور لوا رایدنوط زو
 ةه کا شا ىلع  رایدلوا دیدن هدکنج هصرع راکب هیت یدننام كراناو
 بوروتک هنر نمر تالروالد هام افلعتم كن دنک و یلوقوبف نالوا دوجوم هدنناد

 ناشی رپ و هدنک ارپ هدتهیمح یدک ارح رک اسع هلکه سوک كللهنادرم یلیخ

 39 تویلوا یرادتفا هسععت هڪ ردرا نیکلک فعض لاک همور گم نکل یدلپا

 تالا راسو كنفتوبوط هک لوا بودیا رار نیکد هماشخا هد هکرعم یاج لوا

 ءادهحابصرکشل یدلیانانع هیجوتهنناح نامرقنامه بوب وق هنس هعلق هنطا یکنج
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 هرصم هلا رازاو روج هنوک رازه ینلغوا كسره یمایتشا سکر چ یداوا

 ردش هروهظ هدنسهنسییا ناسقط زوی زکس هعینش ةعقووب ریدتلیا |
 | قحلوا راکماکهاشداب موم یربخ یغداوا راتفرک كناشاب دجا یلغوا كسر | "

 | یریکی هدیزک كب ترد لاخا ف اشا دواد مظعا ږزو بودبا بضغ راهظا ||

 هندح رس برع لاجصتسا هجورپ هلیرکسع یلبا مور و یوطانا كولب جاق رب و ||
 تالاع دح رس هکیذنا هدالئاوآ كنسهنس یکیا ناسقط زو زکس :. رایدشا لاسرا 1

 ییاشاب بولک ك. هلودلاءالع یلغوا زدمآود مدفدناوآ نور هدننر غاط الا هدنرخ

 یلغوا نامرق كحروک نمادقاو لوخد هنکلام برع كناشاب یدلیا لابقتسا | "

 ۱ نیس هدنف كد و یلغوادوغروط نالوا اد دنسم كنا بوک هذ دن ك ی 3
 یششالو قسراو رعص نشور یاشاب نیک هفت ناسملوا مدقن هنرفس برع عقد

 نالوا یکی رک یر ییا بوذیا هطاحا ندفرط جوا نوجا ری ||
 ناس نالوا ین رک یر  یلوطانا ند رط سوسرط هلا اكا ىلع ۱

 یسود-نک نوردنوک .ندلح نالوا فورعم .هلکمد یدرو شالوا لا اش

 . لها بولوا راجا یلغوا دوغروط هكدا راغلیا ندنغاط راغلب هلا یلوق و 1

 اشا ریدلیا تعاطا ضرع تولک ههاشدای تولا نا اف ۳ ۳ نددایقنا یرلکب قسراو هرکبص ندنون یدلیا رارف یرغوط هبلح هلبا یایعو ||
 نامرف هتک یابد رقس نوردنوک هنر ولر بو د هران ود جد 1۳ ِ

 یظعا روتسد لوا/مدنرف رهش قآ یداوا تدوع هتداعس ةناتسا هلا یهاشداپ
 ۱ لک هح وک 4 وف ھا هتسها هلا یلوق وقف ی ورو روتسد هرکسع ۱

 ۰ یدل وا یزشه ؛ | سونام تەر اس سواي فرش ه دنس هبحات هز و 1 ۷(

 د برعرد عیار ةبراح 3

 زو زکس تبولوا هرزوا ماعا هدر دحا ماقتا ندسکر ح یابتاق ماقام راکدن وادخآ

 ییاشاب ىلع نالوا ندماظع یارزو تواک هلو اتسا هد واح یراب جوا نایهط

 هل رزکسع یلوطانا و لام ورو یهایسیریهکب بولبت هانیرفظ هایسرادرس رارکت

 مدقاندنو یدنلوا لاسرا هرع كالا یو ۲ حج وا كنب رخالاعیر هر وب نه نیس

 بوداقالطا ندسح یاشابدجا یلغوا كسره نیغاوا لص بلاط ییاطلسرصم

 یصنم قلنادوبق ید ناهج رابرېش یدیاشماللو هنلودرد هل امارحاو مارک |

 دادما هباشاب ىلع ندرح بناح هلا یک ههریدکج هراب زو بودا زارفرس ها



 ر هام عند ارور الو 1 دن هوا الت ۳ ۳ 1

 ا

 ماشو یبزوا نوا ر رە رک نو الغ ندا ات تا

 ۱ د هورک نکل رایدنزسوک زوصق هدهلتاقمو هاتم بودبا فّرص فر

 هدنکرعم لوا ك .داهرف فو تك یموهبون روک ك ننهن رازوک كنج ٌهصرع هلیسلوا
 كد دهام ان اس 2 ی ریدتبا شومارف یابد عو شو لار ماح

 نت و :رایداوا نابن ندنعشد .E ناشبرب یسدلج

 ر ترع بناڪ ب ثلات هرات ¢
REN 

 ن ممج ی یو ندا او ا لا ال 4

 ۱ E اع; زو ما نالوا اب -یلول

 | هکعا دادماهلاربهر رفظ ر ی اش و 9 ۳ نامرفو اشاب دج ووا

 هدنداعس هناتساو تولوارابتخا ندهلج اشا رړع یلعوا ك رطح رایدل و" وما

 ا دنزیدنل وا دقتهن رزوا بول وارادرسم ر لغ وا كره نیا دف هدن

 : یروبنم هدراکروز لح هکر اید را رفولوق هلبا اشا زوک هرف بولکر اع هودنک

 بویر تنواعم هباشاب دجا هدننوک ثانح هل | تاوصات یأآرو هلج و رانا هزعا

 | راکارا هن بولاق ابنت هلا یرکسع یلوطانا شاپ دجا ریداواجاشامت ندفاربا
ll۱ مادناو عسب قوچ هب ادعا عفدو ِترشابم هه راضمو هب راحت دف  

 فک رس هاو درد ود هراز هل الی هاکمزر هل هلا ادعا نوح یدلبا ماعا تق

E۱ رکر وشک رابرهش ریل د یاشاب لوا لصاطاو ددر تراب  

  یرلعمرپ نان وط م ج وصف نیکعثوا هننس وا هوسا هورک بولوا ورو هدنل و

 ۱ اشا رع یلعوا كس مضخ یدل واراتفرک هدنلا رادغ نعد تنفاع هک ود

 ۳ | ایدتا رارف بودرارف زوکو بویلوا یرادتسفا هرارق هرکص ندهبنمو

 تولوا سوم ندتمواقم هلیسهدهاشم اوخوا یراظفاح سوسرطو هدتطا
 | یی زوا نالوا ص+ ریبک ریما یدلو صالح یرلناج ہلکا راصح میلست

 هجوتم هرصم هلآ اشا دجا بودا نییعت راظفحس نوا طبض یره لق
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 < برعو مور نایمردكنجرک ذ
 ردعلا ود نالوا داعم تیاشع ناطاس "هدرورپ هک هرزوا یتیدلوا رو هدالاب ۱

 بودا ضرع هاکب هاک هارک یاشف نالوا سس ناطاس هک هلودلا ءالع ىلغوا : و

 تویلک تعا 4 ودنک هلکنو یدردا ناب ی نالا ا نالا نکل

 یدردنوک نوعا رست شالو ردنلاوذ هاا رکسع ےظع اا ماشو بلح ۱

 اک | یدلبا هاشداب * دادفسا یدتا ندتلود رد ( 9 جد ك هلودلاءالع

 هتتواصم هکب هلودلاءالع ییاشاب بوقعع یسارما لدودح لوا ( ژن ) دادما

 رار ریصخ هلا ربهر رفظ رکسع ناک هدادما جد ك هلودلاءالع رلیدت | لاسرا

 دمدع راد یتسارعالاربما بلح ندنجئا یرکشل برع هدهلج لوا بولوا لباقم

 لر رارف ها یکیرحتهلودلاءالع رایدردن ودنززوب كرصم هاپس لا اف بوردنوک
 رایدشوا.هن رزوا كناشب رپ موق لوا بوشربا هد رف طال توشود هند آ

 رانا یر یو ؟ رونی كب شب ندنرلاوق بن ردم ناطلس هک رکب

 توقع قحا وا هاکا ندهبضق هلودلا ءالع یدیاراشمرک هب وص وب هدهرطالم حد

 لفات ندیناهک انیالب نالوا نابنپ هدوصو یاقعءاسشجاق بوت را ۲

 دن رد اورپ ین و اب بول وار ورغم نوجایرافدل وا روصنم هدلاح یادت | بونا و
 | قوح ندنرروالد مور/بولانوک وا نیدرا رایرصم هدنرلکدتا روره ندرو نه

 دوم/ ریدصاب مدق هنسهباب تداہشو ریدصا هبکرت نیراشاب دن روغا هاشداب هنسک

 رلیدتا لاصبا هتمالس یاضف نیراودنک هليا ریبدت نسح رالفاج ندا رکفت نترضم
 رورغ هکرد-ذعا روهظ ندزو و یرهراسح لوا هلا هسک ارج كمور هاس

 تراسخ همور هاس هدنژک | كنرهراحو رایدل وا تولفم نکیا بلاف هلبسالب
 ۰ ردشلوا یشالتم ندنرارببدت ءوسو یشان ندتفلاح هن رلادوس یبنرت

 هک نامور ندش تسکشو برع بنا یناث ٌةبراحم وا
 یراهعلق هجنر نالوا هدفارطا لواو یسوسرطو هخطا اشاب زوک هر هکنامز لوا

 لوا تودا تدوع هنهاکتلابا یسودنک هلیا هاشنبش ما كحصدیا ریست نولا

 رابشاب وس یحاص مشح و مدخ هنو كب داهرفو ڭى یسوم ندنسارما ادودح

 تلود ٌهیاس یدباراشااق بونلوا نییعت هنسهظفاع كراهعلقلوا هلارکسع هدیزک

 بولی ناباس لی و نابژ رش نراودنک ندلجایراکدم نس هحابط ادعا هدیهاشداب |

 نما تواص قو یه رهز دکک هنغل وشراق لند و یر ندتعاصش كن هسک

۳ aE 
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 لوا  یدیارزدسیک , ےشحع رانو .یسع هرفو «یقسراو نوزواو ۰روعشقو
 سار هرنو درکرو رلیدا نطوت هداووا رؤةج هلا قافتا بوجوک ندلح
 هلا ناماو دع ندنلا كنسهشاط ینمرا یسوسرطو ییدنطاو یسیسیم بولوا

 معاق ناضمر یلغوا كحمدا تافو درکرو رلیدلیا ررقت هدفرط لوا بولا
 نییسعت قالی ینلب روکت هدکلوکو یقالشف یفلراصا هلوصق بولوا ماقم
 بودا نیت قالب نغاط رافلب و قالشق یسوسرط هروع شيق و بودا

 مارا هدنارطا لوا هرزوا لاونمو مابا ها یدندا هاکتحم ییهنطا یسودنک

 یلغوا بودا تافو ناضمر ریدلوا مار هما ناضمر یسهلج بودا
 رلکب ناناوا رک ذوب لصالاو یدلوا مش هدندنسم یردپ مهار

 بوق هشرپ كښ رار رب یدالوا كن رب ره قحاوا لصاو هتجر یاضف
 یدالوا جاقر كرزا "رلیدابا زاورپ هدنساوه تموکحو زانا هلالقتسا یاوعد

 ندنراردارپ یلغوارب مان دواد بویمهدبا میسقت هدنرانیام یتکلم یراباب بولاق
 یجدرصم ناطلس بودا بلط دادما ندرصم ناطلسو یدراو هبلح بوحاق

 || یدردنوک هنتبالو رزا بوشوق هدواد هللا رکشل مع یسامالاریما بلح

 _ || لزع نکلو یدلوا هیجوت هدواد یتلابا هحرک | هدقدلوا رسم تیالو لوا

 كلم هلا یرارب یرب جد یرالوغوا كناضمر یدبا هدنلا رصم ناطلس بصن و
 یلاطاسرصء« راددر وجاقهرصمیکب ےھارا یراردار لوب بوشود هعاز نوح ا

 ںوروسیرانا بودا صالخ ندنلا یثادنرفی هنطا بوشوقرکشل رفاو جد کا

 روچ شبق یدر و هرصم ناطلس یتسهعل سیسبم هدهلاقمو جد لوا یدراقیج

 ۳ و ا یدالشفب اطلس رصع یموسرط ندنمهو جد لغوا

 بصذ هنر كنرایضعب ییسیضعب كراهدازکب لوا بولوا یلوتسم هتالو لوا
 هللظ نیراتالو بودیا حاتح هب هبحر و آو ربقف یراهرا: بولا نیرلتوشر هلبا
 نالوا ذخا هلا یهاشداب نامرف اشاب زوکهرق هلبا ببس لوا / یدلیا بارخ

 هدیلوا "هلهو راوارصم هدقدلراو هن رزوا كرانا بودا هحوت هن لرات الو

 هدنحم رات هداز اشاب قشام یدنلوا طبض هلتلوپس راهعلق نالوا هدنرالا بوحلق

 هدنا یدبا هدنلا ادعایراراصح صرو لولعو هشفنلاو كلوک هکرازاب

 نيد هاشداب تمه ىدا هدافح هدایز مالسا لهاو یداررولا جاب ندهدنورو

 بولا ندنلا راک تلالض نعد یراصح هزاب ترد لوا اشاب زوک هرق هلا هان



 کھ

7O07 

n Gk. 

 و AN ی

e ی Rin. 

 شرت
۳ 
 هام

 ا ند

Fere LU e e, 

 2 یدل و لوصو هتداعس هناتسا بودا تدوع

9 1 0 al ۹ 

RERUN 0 Ra ESE OOD aE SY SRR I GO ی FL n e 

1 ۳ 

 تی

 شا روت

 یلغوا ردعلا ود ند بورد وکک راربخ راومها و تشرد راکداب نالو ۱

 تأمو یکم زایی را هلک کا كانکش دهع جد هدنص وضخ كن راوسېش ۱
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 تیج مرجال یدبا راردبا یدصتو یدعت یک كنو هج بویتسا جاب هدرالوب

3 ۳۹۵ e 

 برح بودا عولط هدنلح بورغ ندر یراقدلوا نع راروالد لوا نامش

 بودا لیدب هرارف یرارق بولاق ندلعیربلا كراس اخ نعند هحادباعورش هلاتق
 همالسلاراد اماغو الاس كب ىلع روم لصاخاو رلیدلوا رامورات هدنارب

 4 برعو مور فالتخا ثعاب 3

 یراترضح ناخ دېګ ناطلس شروع ناسا سودرف هاش کیسا ا ناب ۳

 یناطلس رصم هدب راکدن | دارم ن ربعت هد نالوا فرسثم هب ارخ هدو 3

 قتیل قلا ماقتا هدنراشود رخاوا یتح بولوا عقاو ربک هش رارینم ری
 هجوت هبناح لوا ندنرلهنطاسلاراد هللا مات ماتشنحا بودا رکسع عج هرزوا

 یرصیث ربرس یدیشهلک هلوصح مانع مهم لوا بوی افو یرج هدنرافدروپ
 رارکت ندسک ان نیک ر چ /لوا كدیا لاقت هناخ دیزا نالماس یرورس سفاو
 دوخ یاشف هدنغیدراو هرصم ناطلس مج ندهلج بولوا رداص راومات عاضوا

 نادناخ بولوا هدنماقم هدعاسدندارم كنهدازمش نوعا یساقلا هننف همور یار
 روهظ روه ما نب یکیدنا یغس هکمردن وس یغارج كن ر لا

 یایاده هرزوایرانیشدب نیا یی هاش دم نالوا یهاشداب ناتسدنهو یدل و

 كئاباذه لوا هدنرلفدارغوآ هرصم توردنوک رانا هنلود رد ل نا ۲
 ندنسهشاط حاحح ندیک ندمور صوصخلایبع یدبا شا بصغ ارج نیزک |

 هنس ناسفط زوب زکس نیکعا مابق هدماقتا ماقم یهانب روشک تربغو یهاشداپ

 هدنتموکح تح هکر ایدروب نامرف هباشاب زوک ه و دکب راک نامرق هدنس

 یرلهعلق صعب عفاو هدنراوج توراو هندحرس سوسراو هنطا هلا |رما نالوا

 1 هدا رست

 < هنطآ تیالو رد ناضمر لآ نطوت تیس #

 یقیدنل وا لیصفت اشاس اشاب نایلس یراالعا دج كن زاغ ناشع هکر دلوقنم

 هدنک وا یسهعلقرعج بودا هجوت همور ندنرایلصا نطو ندنف ریکنج هرزوا
 نوصف و ۰ درک رو ندنربمدا نیعتم نالما یژهارمه هدقدلوا قرع ه وص



 هک 44 %

 ریدلیف تیانع هباشاب ىلع مداخ نالوا ارت ات هود ییصتم تودنا لزع ندنشل ابا

 دنه هدلملوا یدیاراذ هتچ هنفالب هکو ج هدنمانا رام بورک هدهردا ییاتشلوا

 نر اٹک ڈس بولکریچلبا ید ندیابتبق یتاطلس رصمو ندینمص هاشدحم یتاطاس

 سورکناو رلیدلوا رعظع هناسحا هلا تافتلا عاونا یسرب ره بودبا ضرع

 هکیداکرخهدانناو بورو زوب ههانب ناهج هاکرد بولک ی سیچلیا جد كنلارق

 ۳ رول لوا ود ردکم قلروقوا یراضح رکهسرولوا كحدک

 نیراهاک هکر ایدروا روئاص هل وا بروشوا راغب هنعثدلوا بوروتک ریبکت رایزاغ

 لبامور قح وا ضرع هنهاکودراناهج هاشداب اشکلاد رخو رایدروشودهسمز

 كن ابعش ر ناسقط زو زکس هلا لولب جاقرب ندنرالوق ویفو بول وا قحلم هننرکسع

 2۳5 و بودن اوة نالو هل لغوا نادغن نکن یبلیا تعاطا تولک
 یدنا وا ضرع هود رد هلبآ راتجنغع ولرد عاونا بولاص رلنیثا هنادغب فارطا
 نکردبآ مارا هدلونات-ا مرک | رای رهشو ماعلا هاش هدنسهنس رز ناسفط زو زکس

 قتل وا ومس یتیدل وا هدنکر ادتكک دن رزوانامرک قا رارکت كنيلغوا نادفب
 یراسیم#ا لیا مور بونلوا هیجوت هکب ىلع یغوا حوفلام یتلابا هتساس مدنامش

 ندالارف هل لغو نادغب رلیدلوا لوغشم هجاراتو ام بوربک هتل و نادغب هلا

 كابلاب ندنتسوا یوص تو رب هلا ناوارف هورکب ویتس.ا دا دما ندسورکناو
 هدشاب بوا وا هدنک ارب نوجحما تراغ یژک | لرکسع رایدلنا موعه هب رزوا
 بودبا مایق ندنرب روملالع ید كب یلعیلغوا حولام یدبا شلاقزا مدا نالوا
 مکه یدلیا كنها هکنح هلا راسک اخ نعهد توراقبح ندمابن یتغبت ماقتا

 ید ا شع انا هد-اکدیکرب یروالد هدیزک هنر رکم بول وا كنجم ظعلدهءاش

 ۷ لیامور ییاشاب ردنکساو ردایا رومآم هلا دعاقت هدهبلف پودبا رود ندنرازو

 . | رکا هاففلا لع بوردنوک رخ هنلغوا نادغب رانالف بولوا عبا هدنامرک یتا

 | یرااتفاح راصح هد" داکه نکو ا »هلق هدابللا فصن ارایکبوریدیابرلایدرنیخد لوا
 .دنفرط نههدویدک ندحلف یسهلمج بول هاک | ندنراربدن كلرلها رک ندناتنایخ

  یرانابدرب بواکهنتلا هعلق ید ناخ یرلکدید یلغوا نادغب بولوا قالوف زوک
 . نکیا ەنە ران ایدرب ید یسصع) تورک هراصح یسصعب بو وق هراود

 قالفا یرکسع یلیا مور بودیا هانب رفظ هاپس رادرس ییاشاب یلع یسیکب راکب

 ]| یعوج ندنراکب نادفب ریدلوا لخاد هتالو نادغب هرف ینوک یش یمرکب
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 یمرکی كرو نم هاغ بول وا وداضف فاش شا رف هنسان هرمام تراعو امش ارادو

 ؛ ںودا داینب عضو هرخ ین وا هژرلا كرابم ودنکداتسمزکر اب ربش نوک ا 9

 مالسا رکسع هدعب رایدتبا داشلد هلبا تاقدصت یبافعضو ارف بوسک رابق |
 نالوا هدنا هدقدراو هنزانک هنوط بولوا هناور ۍرغوط هتالو ها

 قالفا ینوک یصنکنا كنهرخالا یداج ندهلکسا فورعم هلکعد لفافو | رایک |
 بواک دیا تمدخ هنداعس ةناتسا ور ندمابالا عدف یکب قالفا بد هنساه

 یدلیا ادا یتتام هداوز لوزن بودبا لابقتسا یلابقااب هاش ید رايا هبزج یادا

E malsتولیق هدیلاع ور 4: زع ا نزا  Eهدتمدخ ماقم هلا دنع كي  

 ںولیراو هنرزوا یمهعلق یلکی نوک یحنرب نوا كرو نم هامو یدوتسوک مایق | "
 ید ردناشوف # ند ساق را 4 یاک هش بوشل ر ١ (تس) رایدتا هرساح

 ات نا ودر رد دن یا ن ُط ره (ژن) ندرو رحم یراصح

 هبا ناینسا رابتخا یب بوشود هفوخ یرادزدو هعلق لها كدا راد ا "
 ادا هدراصدح ءایسلک نزاع هعج یراترمصح راکدن وادخ ندا راضح یاس

2 ۹ 

 نامدود نکیآ هرزوا هجوت هنتخن نامرک قا حلوا غراف ندنطبض هعلف بودبا

 ا ا اون هدن هاش زازعاو مارک ! بواوا یک رور
 هنن رزوا نامرڪڪ قا ةعلق هدنوک ی حدرد بولوا نانعمه هلا ناشیلاع ناطلسو

 نرادزد نیعتم یکیا بوئوط هکنفتو بوط ندرګو ندر یسهعلقو یدلراو

 راصح عف هراکماک هاش تبثاع بول وا هرصاح یرادتم نوت هات رل درا

 هدهنردایدوم ولاوما نالوادوحوم هدنسهن زخ هدود ]و حق دعلف یدلوابیصذ

 یدلروی نیبعت قفلوا فرص هننامعم تاریخ باو فرش مماحیراکدت|ترشابم

 ناور هنتکلم بودا راناسحا هناهاشداب هناخ یارک یلکنم یناخ قام تشدو

 ندنلو اباب قتلاص یراص هلا لاباو تلود د یرلودنک هرکص ندنرلکدلیا

 ۰ ریدروب لالجاو لوزا هتک هنردا

 هک وا دف عفدو نادغب مک اح حورخ #۴

 نیشن .دنسم ییاشاب جیم هدکدنا تدوع ندنهف نامرک قاو یلک نامز ناطلس

 . یظع رهش لوا هدقدلوا لخاد هبهردا هلتداعس  یدنلوا لاس را هه و 1
 هس زدم رو عماحرب هدنرانک هنوت هلعل وا حات هل اه هب افشا ر اد عدو هک و ۳۹
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 ردلوا نیو ردلوا نالل تم شلیا نیبعت هف هدنخرف ناطلس ییهاش
 × ۰ ردن رببدن یکیدشآ فیعض ناسا و اب * لوا نریدتا زدل وا ندا

 < تافو و اهعلف ضعب ريو یلیا مور رابدب دیزپاپ ناتطاس مزع و

 د رویم ةنسرد هللادبع ناطلس 6
 یثبث لوا بوروب نویامه مزع هشناح هنردا یرلتضح نور رفظ ناطلس
 ۳۱ لولاا هدراا هی رام رک ناسکس زو نکس هدعب . ۰ رایدالشف دنا

 | یرتام رفظ رکسع بوراو هیهبلف هدلوالاعیر رهش بودیا عج نیرکسع یا
 كرلهعلق یعیدس ناخ دم ناطلس موحرم بوباب یرپوک هدنرزوا ییوص هوروم
 مات رکادسوق ندنا بونلکا هد هبلف یرادم نوکنوا رایدلبق لاسزا هتسان

  هدعد و 4یلروماحو وقاص هرکص ندقدروط نوک جاقرب ید هدنا توراو هلګ

 || تو هج قواد بودا ےسقت ربارب هدنابم ردارب یکیا یابجو ردقو

 ٠ || ههفوصرارکت رلیدتا ماراو ثکم تدم هچن هدنرره بوراو هرايوراص
 هرکسع یدنل وا ضرع هب رلعا رب رس هیات اک “او ماما ل را هعلق رول نم هدن راکداک

 لها هدنیح یربفدروب نامرف یوا نوکر وس هدنساووا كنهبلف بوریو روتسد

 هن وک شوحو رشح عساو یارحلوا بوروسراکش ندلوب كلنوک رچوا تیالو
 1 | كنهروم ةنسو رلیدتا راک-ا ینوعصم ( ترشح شوحولا اذاو ) هلكمنود

 ۳ هلوس اتسا هدلاوش طسا وا بودا هدآ لرش لہع تواک4 هنردا هدنرخاوا ییابعش

 ۰ رلیدروب لالجاو لوزت
 یک دوج یلغوا دوغرود یسارما بودا تافو كب مساق یلغوا نامرق هدلاسوپ
 هرو رم هنسو رلیدتا نیشناح هدرب ود رد لوا دلوتم ندنزف یلغوا نامرف
 هدازهش ندا هاحورع یاول بصن هدنتبالو لغوانامرق هدنلئاوا کنسهدعقلایذ
 ۰ ردشلوا هجوتم هتجر هار یوتدبا هاکیاح یسدق ءاکتهزت هللا دبع ناطلس

 ٩6 افشلارادو تراعو ه-ردمو عماح ترشابمو نامرک قاو یلک مث #
 < هنردا ٌهندمرد 9

 یران وام مزع هن نامرک قاویلک كن راترضح هابس هراتسهاشو هاج م هاشداب
 هلا لابفاو زع ینوک یحدرد كن رخالا عبر یهنس ناسعط زو کش بولوا

 راسوكنفتو بوط نانلوا لغن هلا راه رعورایدروب لارا هبهنردا ندلوبناتسا
 ندزکدهرقو لاوما راخذولاتق بابسا باسحب هلا هغردق ادعام ندکنج تالا
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 ج موج رم دصعلا ) زد ال راح نامش روا هباشق یر تا
EAEا رانعشد  

 نفک یتیدنبلد ودنک بویوب كب ناس یئابیوبق بویقوص كن لالج ندلوا/
 قحلوا رادرج یارف س ارف × رایدلبق نزاع یادخ نالوا ات بوراص ۳

 توراص هراععشو بودا راع و كتم ین ورد هرکص ندک دا ام مد بح ۳7 0
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 كحروک نیفیدل وا ج كنرعتماق جج ناعلس موحرم  یدوم هتواط ندرومد

 رهدبا یعس هکمروتک دهالسالاراد تشعآ هکیدبا شا تبصو هل و هتناقلعتم

 تالاس# بودا حورخ همان ےب ند یودنعو هلق هدناتمکنرف ج ادابم ارز

 یس هدلاو بوزاب همان تیصور هناخ دز اب ناطاس مهو هلا رارب ھن ند هیمالسا

 تدانع رظذ هنمادخ ندا تقبس تمدخو تیاعر بودروتک ندرصم ییدالواو

 لالج هرزوا یتیصو كموحرم خد كب نان. یدیا شتا اجر ییراههروپ
 یدلیق یلاع هاکرد ناسا مزع هلا تروص لید بووقیلا یکی سابا لا كی
 دون هللا هتسوا ولرهز كج ناطلس تورک هنروضح هان تلود هاشداب

 یلارف هسلارف هدیاحو یدتا میلست یهماتیصو تورو رخ ندنهیدل وا

 هک ان یدشتا هناور یرغوط هرصم هلا یرلمادخ ینلافثا و باوا كنهدازمش

 بویلوا اغهر هفرط لوا اوه لجو زع یادخ تمکح هلوا لصاو هنسهرو

 یب اولا بوروس زوب ههانباام هاکرد یرورضلاب نیکعثود هنسهقب یلیامور یرایک
 هل یلوبتم ؛یطوط كموحمم هدازهش نکردا ماست بوروتک هنوپام ناود |ا

 (جبناطلسلا جربهّلا) یطوطنیید (ججناطلسلا رص هللا) بوجا نابز هدنا وید
 ندتل ودرد نوحما لقن ههسورب نشعن كن هدا زهش یدرک هئداعس تاب رەد

 یادا ید یلارق هسنارف یداردنوکهندودحیلارق هسذارف بونلوا نیبغت ردا

 صوصخت ر كاودنکو یکی ساباو یکب لالج هللا راشکشدب نوجا تیزعب مهر
 ندتنطلس فرط یداشعا هناور هناهج ناطلس ٌهناثسا بوشوق هلی نسیمدآ
 دشبجوم هاشداب نامرف رایدنوده ورک اعم بولک تسار هدلو هراروبزم راندیک

 سودرفموحم یدجهدهسورب ینهدازهش شعننداروا بولیرا و هنیهلکسا هبادم |

 رابدشا نفد هدنراوج یرام ناوضراو هجراا هيلع ناخ دار ناطلس ناکُم

 الوم ( ژن شون ج یدایا ندتجر ماج # شوایامد بویلیارایدد ۱ مرا"

 تافو هدنلئاوا كنسهنس یدب ناسقط زو زکس هدنراخم رات یرشن انالومو سیردا
 اضقلزاماسق ( هتکن ) ردزو زوتطیهگ ردرودندنههاما ردروطسم ینا

 ne جی



 || ناشو تکوش هرجا كنرف كولم نکل_نکیغوب یروصق هدیصسم نییا تیاعر
 ۱۱ نابشلا مظع لارفرب نایاب یب یتعشح بابساو ناوارف یرکسع بولوا یحاص

 رادربخ ندلاوحاو جد اباب مر قحاوا ررقم یبجوت هنفرط اباب عر  یدبا
 هکیدوت هدرینک هعلق نالوا هدشاب یس رپ وک كدبوص همور یهدازهش تولوا

 هرصاحت یتیرهش همور یلارف هسنارف مالک لصاح ید هدنا هلج یسهنزخ

 جد لارو یدمجاق ههعلق بعص لوا ابا ىر قحلا هلتسد برض بودا

 رامظا یزعع تروص :دقدلأق راجات اا ندورګا بولوا لوغشم هنسهرصاح

 هنس هناح تولخ توعبج ندهعلق هلا ناماو دهع و تورسوک اصر یلص 4ا

 ا بودا تاقالم هللا یلارف هسنارف هک یستربا  یدرک
 مان لاشرام یهدازیش نامه لارف دحدا ماست هرورضلاب ید ابا یدلیا

 تلاع هاا هدننببام كنرف نطالس نوج یدردنوک هنغاتوا بوشوق هننادوېق
 ر اتم تباخ ابا ندزواص ییدنا كنلارف هسنارف وب یدبا لک د شک هلوا

 کاباث كالدرو یدشود هنسادوس كا عیاض یهانکی هدازمش بولوا روا

 یدلبا هسرلم نوعلم لوا رایدردنوک هنناب كنلارق هسنارف هليا لا ورکم هنوک رازه

 هلجز لوا هکیدلیا شارت هلبا هرتسسوا ولرهز رب بولو لو هنشارت كنهدازهش
 را رب ندنهجو بوشیش یزو و یثاب هلمباب و یدلاق رثا ردق ومر هدندوجو
 هنسهطاعم بودا راضحا رایبط قذاح یلارق هسنارف رایدوف هناورنخ قحلوا

 یدردیالاوس ا لاح بوک هنناب نوکره لارق رایدناماقهاو مادفآقوج
 یدبآ ردنک هک رولک هک یللقع بودا هلع فعض هدنرلکدلک هرهش مان هیلوپانا

 3 ا ههف یموهف لیدروتکبوتکم ندنسهدلاو هدرصم هداتناوب

 هاو اعاد كند شک تنو هدد تبیصم هدازمش نوح رلیدلیا هدهاشم

 ےب راتیاد نالوا نید نشد وب رک | یهلا هکیدناوب یتاحانم هن هاکرد تاحاا
 ههربدشربا هرانوک لوا ی هسراردبا ندصق حورخ هنرزوا مالسا لها ندمزو

 تبقاع یدردا اعد ود ردنا زاورب هتجر نایشا هلا ضبق یجور هدنعاس تو

 یعرکب كنسبل والایذاج هرو زم ٌةثس هک لوا تولوا لوف هدنزع هاکرد یماعد
 rî نډنداېش ماح ردا تداهش هک ضرع یدنا هح هبنشهس یحمزوفط

 مھ رد شماکچ (تبب) یدلیا شومارف نرالا اید و سو یماح یدبا

 x یسەرای مس س ردملازساود * ج مارس رد ندع ٭ ےس وک دوب
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 هسارفردنامز هجو هکشعا نکر دنا تبحاصم بوروتو هدنګا یک نوکر یت

 نالوا یهاکتضو زکیدعشوروک هلا زمهاشداب هکر دبن زسرروت وا هدننکلع

 تیاف هنبعص هلکرس كزلارق صوصخاب زکیدلنا حرفنو ریس بولکینیرهش سراب
 مزل هک هراو هدنا هجن زب ځد ناطلس ج لحصاد یدا دلاقوف قایتشا

 سحر دوخ ن شما زسا زکهاشداب نة دصاب ههکلوا زس هلزایا

 بودی لقن هلیوب رانا اعاد هدنلا نعشد مرابتخا نانسع ےیرغ شلاق هدنغاجوب
Êندهدازېش نادوبف لوا هدکدر و باوج ود ىدا راردا نم ندقمراو هدنآ نب  

 اما هديا باسنتجا ندناقالم هلکرس مهاشداب هک اشاح كحدیشا یرازوس و

 سودر هکر اشماغا توعد یزس ند بس لوا یدبا راردبا رفت هلتاغ ندزس
 یلاوحا هلج هکیدشعا دهع نادوېق لوا قحلوا راکشا یرلتفانم كنسیلاها

 ولغک هنشیالو هرکص ندکدتنا میلست هباباپ مر یبهدازهش هديا مالعا هنرالارق
 یدشام هدیربغ نداباپ هکیدناشریو تآ هغروب یکیا هب هدازهش اباب عر قحلوا
 ځد لوا یدبا شالشفب هنادوپق روم نرب كراهغرو لوا یدبا غلوب

 راوس هبهغرو بوقبج هراکش هلا لارق نوک رب هدئدراو هش رتکل#
 هباباب لوا هکشعا كحدا لاوس ود كدلو هدنف یو ید لارق شالوا

 هدک دید یدالشغب اکب ځد لوا یدالشغب هنلغوا كنهاشداب رت كکیدردنوک

 لدروک هعن كحصدما لاؤس ندنلاوحا و فاصوا كنهدازېش خد یلارق هسنارف
 مرک كنهدارپش بولو تصخر ید لوا شعد دلو هجو كدالک | هعنو

 رر یتتسافرعو ینتیناسناو ییتک وش رفو ینساطع فطل و ینعبط فیطلو یماصس

 فیرعت ردق لوا بودا تیاکح یرلتبحاصم یکودتا بودا .فیرعت و لق
 تبح هلاطلس ج ترضح هناناف ځد یلارق هسنارف رولوا ردقوب هکیدلیا

 نیلیوس نفالخ بولا توشر لوا شما فسأت هنکیدردنوک بودا

 یهدازهش لوا هکیدردنوک رخ هلبا مدا دقعمرب هناا رارکت بودا لزع یتیراکب

 هدزکناب ردنامز یلیخ زکیدلا بودبا بلط ندزب نوجما كع لارا هنلیا مور

 یدایم لردنوک هفرطو دوخاب نوسنک هر یکیدتسا كرو روتسد اب ردسوبج

 ی ناطلس یتحاوا نابامت یتروص تفلاحم هدکد ید لهدا هدعاسم زب هسیا هن

 جات تنطلس هچرک ا یدرو هنبرزوا اباب بودیا هاپس عج نوجما صیلخت

 بویک ندشلا باب نالوا یمدقم یاوشیپ كرايوسعو یمظعم كنماکح كنرف

۱۹ 

۱ 



 3 دروي لاشزا نوش ا مال له نال مايا هاش ه رکص ندمار | یاش

cna 

 دا ۳ یدشلوب EL ج ه دعد بودا و میظعل 5 قیطصم

ر یدلیالاصب ها یژزج یو 0
 ۳ ی ا

 ۱ 7 وز ر اف اناا هر دمو نیابولوا توف ۱

 ډپ د هذس جاقرب ریدتلبا هنماقم یکلوا هن هدب نودا طفح یرادقم نوک |"

 ۱ ۳ توف ناونو بات سبح ا هراس 4 و

 0 ۳ بورپ و رلتوشر هنلارق هسنارف E وا بلس ه وعده

 ۱۱ دسک دتسا كروک یناطلس مج یلارق هسنارف اذهل و شعا رارولوا عنام هلنقالم
 3 ا | هدنابشعا زنا جازتما هلاهسیک رد حازم رتووخ كنت ر لوا هکش مار ارد یسارازو
 هزکنید_مهو هزس مه هسلوا داب زیان

 ندفعشلو هزسو شعا ردنا تنعل ه
 ۳ دارا رب

 یر یک سروتلیا ہدلا یب رکا شعا رسوک

 . دلار ف هسلارق هلا رازوسو ود شعا ربا راهظا « کتیا بودا تاتتحاو ر هل

 هدافج هش وڪ هدادل د *هدازهش هدساح و ا رامردشل و یهدازهش

 از ر لآ وا هک ات ی هزکلار 9 نويت یب هصقدلاراط یناج- |

 ٍ 7 8 اضاقت ود زرولوا سوم ندلوصو هدارمو سوی رپ دهن ول وس

 | هدنآ یزسرک | ردفو یماضرهنفیدصاب یغابا رت هنهاکتخت زلارقمزب هکشعا زربد

 ۳1 . هلتطاب وشعبا راردبآ عنم ود هنوود یرردرب هرس من ا هکزرابا فوخ اهسروتلیا |

 | هرب ر یتسبکیاهلبا هلیحو بويلیوس رانالب هبهدازېژ ندفرطوبو هلارق ندفرطلوا
 باطندنلارق هسنارفبوردنوک یسلیااپاپ نوجا كنا  یدیاراشماللا یتالمو عج
 هنا امایدیا رلشمر و بورتسوک للععاوناو هایم تودنآ هدعایسمه دنکن دابا

 یک وش رانا نالوا هدننسح بولوا نرافم هل | ناطلس < نادوه یتیدٌوق هل

 ۰ بولوا ریکیاج هدنن ورد قبح كحصدا هدهاشم ییلاح نالوا هدنشاهکلد تو



1 AY رز ۳ 

 مدتسیا لو نی ِ نوا تام, هنلبا مودا ا یدا لد تلک

 بودا ضرع رافایتشا هنبدالواو هنسهدلاو نالف هدرصمو ینکود یا لا
 كصروک نیرازوآجر كنهدازهش اپا عر . یدنی اجر هدهاس کک ۵ ۷

 یدتا بو ود هرکص ندرادتمر رخا یدزسوک. تج ره لاح_م بویلغا سد لوا || /

 هو کا کم لر اقا رووا مر ندکدچ ندتتیلس یادرس کا

 ر ور ناطلس مج كجد ردرل بغار هلا ناج هزس رانآ مهو ردمفانقمرا او
 ویکنا یدشلوا ّ ردا ندناخ کلب لید تنطلس ا نمالاو دیاددش |

 قوس هذناح سورکنا هک ر دقن ره بودی ابا هدازهش ندنفوس كناباب عر |

 لاونم وب لاوحنا سلح هو : یدیا ررسوک ليم وص لوا ۳ دتا |
 رابدلبا باط یهدازمش بولک یجلیا رارکت ندسوزکنا نکيا هدعا روم هرزوا

 اضر زکره هدازبش یدلیا مادقا قوج نوجا كقک هسورکنا یهدازهش اباب مر |
 كیا توراو هوا هلا ا نب ا طرف یدک یا تورو

 پودیا لج هزءرفک اشاح زمالع مسکج جاق هنرزوا مالسا لها هلا یرکتسع |[

 ودنک بور وچ نیزو بولوا روضحب یلیخ ندزوسو اباب مكرو باوج | ٠
 بوله رکو ا نناسل كرو دود هدازهش یدلبا قاراکهزره قبال هدسه رهح هلال ۳

 هکر دو تعرفح بودا مهف نیسانعم هلا هلم هم اولا یدرولم هدا ز ندرانآ 1 3

 یدید ردکرک هسنلوا تناها هدایز ځد هبهنسک ناک هلبا راتخا هزکیراید كرس ||

 هراذتعا تولوا ۵ دم سس هدایز ندرز وس یکیدلیوس تحدشبا یاوجو باب 0
1 ۳ 
EAE ا N ER 

 کد  TOE Aدم

 یدلک هزج وک تاکیدتا در یزعزوس نالواقیال هکتلود بوریوریلاست و یدلشاب ۲ 3

 مر هلا هنطلسلاراد ه دوخ ی هردن وک هن رذاکم ورک هلا مرکتو ےظعت رفاو ود 1

 شلاق میو مولعمان مج لاوحا هلغلوا لوب قلبا نکیا ینیبام ك تتكلم كاباپ
 ناطلس ج یراراظتا مثچ كن رلترمضح راعش مرک راب رهش ندتېج لوا یدیا

 لوا قحا وا یرلتداعس مولعم کوشا هداناب مر یا نارکن هه رخ ندنفرط

 رد شوا ریزو هدیلام هاکر د هرکص هک اغا نطصم نالوا یثاب یو هد رات

 ید انا مر یدردنوک ی ایا عر هلا یدجلنا سودر نوح ا رخ تفیقح

 د مرد هنتنطاس نامجلکد یتکلعیینافع ید وخ نب رارر و اوتف دلتف/



 1 فتا هلا یکب هیلوپ بولوا فقاو هلاوسحاوب اباپ جر ادن رش دمور تبثاع (ژن)
  رایدروطبوا وا رظتنم هناوج كنا هکر ایدردنوکربخ هلو هنلارق هسنارف بودا

 ۲ سبح یا هلوا شلک هلیغابا یدنک هکهداز هاسشداپرب هکیدناوب رخ یراکدردنوک
 هناحوب را راکم دنلنا مور یدارم لا ا ردکد اور هد زد كا

 لصاو هسیا فرط ه یکیدتسیاو لصاح یدوصو دارم كنا ز کا لاسزا
 بودهدا لودع ندنرشاس دېع ید لوا رایدلیا بلط ییهدازهش ويد مل هدا

 یهدازمشبوشوق+لا رکسءیرادهزوبییا ندم ر ندنراکب ویدسوک هدعاسم

 اپ مر/بورافیچ ند بح ینوک یصتشب كنس جحا یذ چوا ناستط زوب کس
 هاکو ندرب هاک ردنا تالاسم عطو تام یط هدايا و ید ور هنکلاع

 مالک لیوطت هسالوا لیصفت رک | رابدلیا رذک ندراید هیت بودیا رفس ندرح
 قحاهدنو ردیا تمجارم اکا ندا دارم رداتکر /صوصخت همان مج/ رونلوا
 ههمور هکر یدک هناجل كناباب عر تبثاع هصعقلا . یدنلوارپ هما نا

 ا ام ینکب ردعف جاقرو یلغوا قع وا رخ هباناپ عر ردرپ ليم نا €

 | بودا و ا و یهدازهش هدعب راددلبا لابقتسا توردنوک هلا یالا

 | همنشراهچ یسترا ردرب لیهیمرکب هبهغور هکر یدتلیا هنب راصح كناغوا اباپ مر
 لا مارک او زازعا یدلا یسهرغ لرخالا یذامج ترد ناسفط زو زکس یوک

 هنیارسكنبا مر بوسیچ وشراف هسیا راو ےک یریغ نداباپ مر/ریدتلیا هبههور
 نيرا چلبا ناکن دنراهاشداب فارطاو نیرلکب عیجبودنا ناو د یتربا ریدردوف
 نارکهیراقهرپ بوب وق هذشاب نسهنورف عص رمو یدک ترش بود راضحا

 روپو هسذارف هداج لوا هدلحم لوا/یدروت وا بوک هد توری راک وزو اہ

 ر هجو هلو ۷# ادو نالاو 2 رونجو هیاپساو

 ۱ ۲ هنر a ورجا e E سودر ی هناود را ها شدت خر و

 1 ینو ا اودا هقناعم و هل اصم یدفلاق هن رزوا قانا اا حر دک درک

 جوایدردنوک هنلازبم وربک هلا مارک | عاونایدزنهوک راس بو وا ندف رط یکا

 ر بودا توعد هنساهنت نوک یحدرد هرکصیدنا رتفایض یلاونلایلع نوک
 ۱ هد هلاکم یاننا رایدلشاب هنا صم تورو وا «دا زهش هدیسرک رب و یدو ا هدیسرک

 مد وصعمیدت |هدازهش یدلبا لاژوسنهحو كند هنعاراتام فالح كن هدازهش



 شهراقیچ ندنرانک كنا ییوص هنوط هکرلیدارغوا هغاطرب نکر دیک هدرا
 هف و ۵ ا یک اح کرد هنرهش یرچ نالوا یهاکتح كنهاوس ن

 شما شش A ییسیاد شما نی هن ۵ د از هرشم۵ كنکب كنرف هک ن شد مان

 یحچ وا نوا كرش ناک س زون کت نیا وا فوت هدنا نوک یکیارب |"

 جاف رب كا رابدربک توراو ۵ رهس مات هباحر ی هس ودر قو ک هینشگ :

 9 دا ع وا هلا راک لساملت و هح 4 وڪڪ راز ھ توس وا مارا مایا ۲

 هلا لر قط صم ند راد رقم ود نوت سا نت رب مکلدیما 4 رال و اهردنوک

 لارا هل | دنع داد 1 وقت زب تو وق هنسایآ نمد یشیگیا کب دج.ا 1

 یدمرولب یرلن اش و مان تولوا ر هاظ یا مویلادعب رله رابه سس رایدروی ۴

 نیرهش هینیطنطسو ریدر دنلک | هلبا راظتا یهدازهش دره د ن راب نوگاو لابو |

 یا کو زوک دنا اا زوہه یدشلو ی ج ه دعد ۰

 ی وزوم دو "هدهاشم یدآ هدا كن رمه E هدازا و سرب دن ۳ ۱

 قشمهدر/ شع لا د وتلا یللا هدماش بودا داش اد و رور ینوزح هدازېش طاح

 ق راو هنتخت هرکص بودیا تماقا هيا هدازهش نوک یکیا رب /یدلشغاب قاموچ |
 هاوحاهدور رنو شلیا ما ادقا هکع | صالخ ندتسههپ كنك سودر یهدازهش ۳

 رارهش هی وک یحنرب یکی نسر یا وی ۲

 لوا لصاطاو ءدق داوا لخاد هتالو تارف بوک راغاط هاو راوص هحاو

 رد تن و و درد دیحا و تقشم والد ست توللوا ساح لب قکح قلا هدرابد

 نوا كکا نرازو لد بول وا را دوصح ندرنو مظذ راکزور هتشکر هدازېش

 ملطموت ندهلج هکر دشعد رالزغ كانزوس ضعي قلعت» هنلأم فص وو هتلاح بسح

 شو مج ماج (تدب)ردروکذم هدماوعو صاوخ هنسلا و روهشم تیاغ یسارغ

 ) رف ) ردنارود رولک ن الب زاب هنساب ثالوق ره * تو ر r یا ها

 یدنل وا رڪ د رل و هلکع | رود ص ندرو نه “هدازېش ید رب و ۱

 دن رولاق مت هدزو رب 4 * دشروخ- هی روسلاق دم هدنزون لوک هن تو

 ععفاد مدل وب یدوش مکشعد هک مج تواوا هاش نک را نماح لجا ۶# د



 e كلاش هرو ص هنر یدزدب رک هنالو هراز رو ام

 ٍ رایدقارب رکتلهدنا نوک یکیا نوڪ ا كجا ارادت هداوزو داز تواک هنسهطا دلعچ

 هرزج نالوا فورعم هلکعد مانزاب نکردیک بولیجا هذیکنا بوق نداروا

 | ءایس ك دەماشخا ندحابص دنا هوکر هکر بدروک یدشود هن روک ندوشراق

 ادب راشنا لدهحایص ندماشخا راپا دوعص یرغوط هناعما رلناخد دونک هاکو

 : ریدلوا ناور نانک بجعل بودا اشامت قح تردف رولیغاط هدنزو اوه بولوا

 ER ؟ غاط لوا بولوا ادب راهنتر وفر لبا راکزور فلاح ىر ودیک نوک هجو
 ]| هدنجا والود زومط/هدایرد یور / "یدلوا راد هن راشاب ا

 | كناضمر .رایدلک هنس هش زب ونج /۵- سل ا بولالو ی ا رفص/ كرانالوا

 1 هرههشرب مات هسا یستربا بولاصر > هدیساع رو ر كاتكلم هاوس یلوک یحچ وا

 یریلظف هکیدیا ابیز رهش رب قوب یتا دیر دوغ !و غاب و قوچیرابوخ هکر یدلک
 || هسنارف یراکب سودر بوندبا دارم كمك هنلبامور نداروا ناطلس ج قو

 | رنوسراو كشوف هزمرلمدا مزب یزکمدا دقعمرب يدما زلدیکز متزاحا ندلارف
 ۱۰ ك ا نوا كماغا ضرعت هنسک هدرلوب بولا تزاحا
 1 هدازبیطخ یماماكنودنک هلا هدعو نوکیکیانوا جد ج ناطلس هد دا قوع

 . | دلو تالنوکیکیا بوراو د رانا یدردنوکب وشوق هرلنا یبیلج حوصن

 بیطخ ناطلس ج هدروب نم رهش# رام وف نبه ىع“ د كاب چاق رب بووقیلا

 1 هدنسام و /یدل اراک هتناح راظتا تند و رارف یاترد هلا راظتنا تک كنهداز

 | رایدتسا كمردلوا 4ا هنام یوزج وید رولي یزغاسل مزب نوچما نایلس كنرف
 سلح همم زح وا هلا روز رازب 2 ناب لا بوراولب 0

E ۰ نر ۱۳ E 

 هات یثکر ه 1 اب رولاق هک * هسان رهشو شعارهش بياع ( تس] یدشء د

 هعرو جاقر /ندلجا یعودلوا ادي نوعاط هدنفارطا و هک رش EAT رجا (ژن 1

 .رایدروتک هدنا یهداز تیطخ /رنیداک هرهش مان ریشلا بول وا راوس هریک راب

 ۱ و ی ندرت هر و هراب شب نوا بولیدیک جد ندنا



 رد یدقا 0 نوک قو اس ا یداا ندلوا لست ا

 هدام زسه هسورکنا ندنا زسهراو هتکلع هسارف ندارو هکر دو لوععم

 مادخ كب یلع لهردنوک هباح لوا یرس یدعت ردقو هراچیربغ ندنو لوا
 هنوک و ود ⁄/ رونلوا لاسرا هجزکیدرا بتعرد هدکدلکز کبابسا زاس هلا

 هل بوشوق هکناب نکی مان تروف,/ندنسابرفا بوتادلا یهدازهش ها/هناسفا
 نویلاق ر هلا یرا كنرف یسنج زویجوا و یدلبا راد هبا ه ی ۲

 )سمند | نوئاص رادق» ییرکیو یسیمدا رفن زونواناک هلآ مجناطاس بودالود ِ
 هنتکلم هسنارفینوک یحدب نوا كبجر هام بووق هنویلاق لوا هلا یراریسا |
 یغیدلوا هتشک رب یتلود كناطاس مج لب مات یلغوا نامرف هدباحو یدردنوک |

 TS یدلبب ییفجهوارص دین یراک تبقاعبودناناعذا
 یدلیا احر ییوفع بول وا مدان و هوت ههانک یکودتاو ید ر :دنوک مدا ادنلودرد ۰ 0

 هنکحدرقک هفالخ هارزکر هب ودیاساقلا نسل وا نعت دش وکر هنسودنک اک

 ید راکماک هاش یدلیا رس هنکحدیعا تولا بول وا هرزوا تعا او 3

 هنوا كنهدنرال بودا تج م هشرازو مرضت و هنراسکتاو رک ۲
 ماظتاو هلبالاباو زع هدعب رلیدروب ینازرا هودنک ردیلب یدنسح هک یناح

 لالحا لوز ههردا ندناو هلوباتسا نالوا هفالتلاراد لا لارباو
 ودق یعدق هاک تخت لوا هدسهرغ تاضتر ید نا و

Eهروب مع هنس رای دلیا یتاماو نما رادم وییامداشو ترصد رەم هل |یرلء وزل تڪ:  

2 1 2 1 

  r Haaتا ی
 ےب خلع

 لود ناکزا بودا ترب یخ تنر ا کی رد

 لالا فصذ رایدتا عم“ هناتسبش وا نب رازورفا ملاع بولوا و

 یراملاعنامرف هنلتف كناش اب دجا هاد ورک ندرورم هرزوا رورم.و شیعه ! وا

 ید اشا ق E یسرا رایدلیق یراع ندنتایح سابا بولوا رداص

 صعب دشعا تافو هدنا ریدر کیک کش الس هلا دعا ةورظ و تونل وا لزع

 نودا یرهکی هرکص قف كناشاب ا دک هکر درولیسم هدخراوت

 هلزع ندنرازو كناشاب دواد راومشات عضو و ری دل هراب یخ شات و هن ردا

 ۰ یدلروب ترانس باس دنس ندهمع قوچ ورک یدلوا بس
 هک شناذوو ناطلس ج راک ماحنا رکذ ر

 ناطلسجمکنامز لوا هکر دا تیاکح ندزوپو و تیاور هلبوب قفدم لانو قةح
a 

3 



 TT e ك اب جا رامایا اب 8 هجو

 یکم هنیلبا مور ندابرد یک یلج یسوم یلغوا كن راترضح ناخ مردلب
 راکدنوارخ هسا روهظ تزف هدنلیا مور هکیداو ضرغ ید ربا قوس

 نامرق بویلوآ یلاخ یغلاتروا یسودنک هلکتا باجا یرلمرویب هجوت هبناج لوا

 هاوخریخ/یرادغ راک هلبح لوا ناطلس مج /هاوا رداق هفلوا فرصتم هنتبالو
 ندنرارادکما یکسا بودا ررقم یکعا راذک هنفرط لیا مور بوئاص یتلود

 ۳ ۱۶ هدابو توردو 4 اابادله زار هنکن سوار یاقا نایلس كنرف
 : هرارق لحاک یربخیراغلبا ها سایت یب مج كنلغوا ك ره هدفرطلوا یدلیا
 3 : هنس ید وا نایام یروص € 4خا نم ءرلا رش ك موب ( بوشلوا یرادتفا

 E هامل سوسرط ها یس.بمدا یرادقم زوتوا هدنرخاوا كنيلولایداجج هروبنم

 :( تب ) بورپدل نکبلپ نامه بوررک لب رازوب زم هریک نانلوب هدلحاوس یڈربا
 ا رهنوسلوا هسرول واراکزور فلاح * دایر یمراوهناع تکلف لد بولاص

 كنرف هدنن ام اروم رک یمترا اد تج رلیدل وا هناور بود دایآ داب

 ۱ هجرک | بوک تسار هن وبلاق یکیدروتک هل. همان دهع كنك سودر نايس

 و | شع ناب نیدهعت هکعا تنواعم و ناع و دهع مک هدنهدهأت یک سودر

 13 ات یکا داقعا 4 زکره نیعاضوا ا نایلس روب نم نکل

 | یرادا م ندتفکو دهع مدعهدیا هدهاشم رخ ندنتکر ح لرل هوره بویمر وک

 | هجوبسنا ییراهجوت هدیاراروشناد اکب رکا ابلاغ ردکمروتک هلا "هدازهش نامه
 هلکمزسوک نتروص ددرت زار ید هدازهش كڪدا یعس هعن ود مدنا نزول

 . كئرف ردکرک كلدنک هللا تومار واضر هک ود ه ورک یتاقلعتم نالوا هدناب

 | یتعزع كتهدازهش هاوخان هاوخ ود رارولوا مدقتباث هرزوا یرادهع یسهفناط
 ۱ نلکند.سودر هدننوک یحصچوا لرخالایداج تبفاع رايد ردنود هندن اح سودر

 | نالوا یکب سودروز رایدط,هبودر هدنچوا نوا روم هام تولواراوس هنوبلاق
 ۱ ۰ ق وا بوک ا دالا یراکب خد یروصام لافیم
 لازم ای دردنوق یاس یلاعرب بوشود هنک وا كنهدازهش هلامارک او زازعاو
 نالاق هدنناب كکب ےساق یلغوا نامرف هدنلیا شاط هلبا نو یلاق رب كب یلع یسیاط

 لوغشمهنکر ادنقموقیلا یبهدازهشهلشرطوب یدردنوک هکمروتک یتسایشاو ی قلخ



 یلئنوز رط هکیدبا رللحم لوا یدل و ناش تزع توروس زو "2 ارا نا و

 رلیدتا هرصاح یراصح بواک ۵ هینوف اعم هکیدبا ینوک یجنزکس كرخالامیر
 نیاخرب هنارلدو هنادرمو رودقم لذ هراصح ٌهنفاحم ندورحا ید اشاب ىلع
 یشیداوا سسیمارفط هرانصح كم دی ۰ یدلیا زود ندنکوا را 6
 لهاندهبروکنا قصلواءاک | ندنشهدشالسیجد رام ترصن رکسع بودا ناعذا
 هليا یراوس یرادقم كب بودیا ناذیتسا ندناطلس مج نوجا قهربدلاق نلایعو |

 هلا یهاشداب نامرف نلایعو لها هکنوج - یدلبا راغلبا هتس لوا ندهینوق ||

 هنرب شاب ندنرازوک و /یدلکو لب ندناا قلا رخ نعیدشل وا ۳ وا زا ۰

 یدلیا ایهم رکشل ندناحوآ اشا ناوم یک اج هیساما داناو ید ۲
 نرالو كب د را و هروکنا بولوا هج وتم هنناح هیلع ةبتع

 بودا موح ۱ روا مور نازرابم یدلیا كنج میظع هدنسا وا لج زا

 راد دالا | ادح تب ییئداعس ی را بولوا لوتفم یون لوذح یرکسع

 هناطلس ج یسهعفاو كب دڅ ریدالیا هاستنا تداعس باب بوکید هه رينو
 :یدلیا زافلیا هنناح هبروکنا هلدیما كمروتک هلا یاشاب ناعلسیحصا وا مولعم

 لوصو هباشاب نایلس بولک هن رزوا هب روکنا ینوک یج رکی كرخالاعیر |

 یوم یدک هر بیرق یناطاس رکسعنکی نا هدابز ندشدلوب لوصحو
 شساط ۵ دعد هرهشفا هلا یلعوا نامرم تودارارف رابتخا ی هلذ وخ ةع قحاوا ار

 نانکس دحوف هدقدراو هةل ره ناجح ناضاس اندلوا نیم وا
 ضرا لوا بونلوا رواحم هدش مش نیدق لا تداعس ورع هکیدردنوک یسیشا
 لاسره روضتب هسرولوا دامه هزک هنازخ نک د هر ی دوش نسەديا مارا هدسدقم

 بویلوا یضار ناطاس ج هدنرافدلوا حالصو ےص تلاط ود مدیا لاسرا

 كسره كرو رخ بواکن یدل وا رصم هدانع هلا یلط هصح ندننوروم ثالم

 هب رزوا كن ربتضح نابطاس مج ها یرکسع یلوطانا ییاشاب دجنا یلغوا



 هدنرالاصوصخ زسهروب هجو هبناحورب بويعا فقوتنارب ردراشلوانادرکو ر
 (تب ) بوردنوک رربخ یاب یرایضعب كلاما بوالشق هللا اشاپ دجا لدک اس

  ندارما هلج اعر رانثلا یمج یمودف * ادا بودا نادا تیدوبع |
 ا نابکس هدنرود یزاغ ناخ دم :ناننطلس هک دع لنوورط یکی هب روکتا |
 | مبات هودنک یتلودیب هجن ندهاپس نابغارو ندراجت لهاو اعز یدیا یاب ۱
 اا تبقاع بورشود دماخ لابخ هليا «مان تیدوبع ییرترضح ناطلس مج بودا |

 هرو نم ةنس تبوتبح ندرصم هلا ینذا كاءیاق ییاطلس سصم ناطلس مج |

 ِ . رکذ لا فلاسهدانناو یدلوا لخاد بواک هبلح وک نی نوا تابلوی ۱

 | رارف هدنایاشاب دجا هلا رثک عجج نالوا راداوه هودنک كن دمع لئوزیرط |

 || بوریدلاق ندبلح یرو زم "هدازیشو رلیدلوا عبات بواک هلاطلسمج هدیلح بودبا
 | هنععت رفهدنخرف هاشنهش رارخ شحومو رایدتا قلاغر هدهجوت همور رايد
 || هدناب هکیدلوا دراو نوامه نامرف هادا دجا دک هدهدنرال قحاوا لصاو

 دعا لامها ہدلا یعمسا بودا هجو هنف رط تداعسم هناتسنا هلا هایس نالوا

 3 یراودنک و هروتک هراصح هرف بوردلاق نده وق یی راترمصضح هللا دبع ناطلسو

 لحارمعطق هلبا یلوق وبق تماعبوک هنساقب رادکسا هلا لالجاو تداعس ید
 ۱۱۳ او فارطا بولک هنغانوق یزاغ یدیس رةدنا لزانم یطو
 ٤ مج ناطلس  رایدلیا دصق هرارقو مارا نوک جاقر هدد وهعم لرم هجا وا عج

 ساق یلغوا نامهرف هدلح لوا یدل وآ لصاو تواک هب هنطا 4 | رفع مج ید

 1 یک كنو هدنرانبامو یدلیا لاععتسا نوما لابقتسا بوقیج ندنلیا شاط كب
 ]| هسرولوا بیصن هناطلس مج مور تنطاس هکیدنلوا قانیمو دهع هنوکو و قافتا

 ندتعاطا هعفدلوا یر۴ ید لوا هروک ینازرا هکب ساق ماقلاب یتالو نامرف

 | هبیاکرا بوقلاق هلتیعم ندهنطا هرکص ندرارق و لوقو هبغا لودع نددایةناو
fدجا رک ك.نانس نالوا یسیشاب جوبق كناطلس مج هدنراکدنا لوزا  

 لافغا ییاشاب یدوصقم لصا اما یدنلوا لاسرا نوڪ ا یلط هطاصم هباشاب

 راغلیا بودا رالاسمس یکی د یلنوز رط هدرا كنا رد ىدا كا

 ا ید اشادجا یدردنوک هن رزوا كناشاب دج ملا

 بوشتن كب دج نالوا یرادرس كناطاس ج نک ردنک هرومع لحم بوربدلاق

 یدنودهورک بویلو رفظ رایدشللا زارب هدلح مان قالی روقچ هدنساووا هیلوق



 بوراو 4 هیوق شا دج ندنآ یدلیا رارف هتلی شاط نیعلوا ی ند

 كحدبا نانع مزع هدفرط یلیا شاط اعم هللا اشا ىلع .دناقالم لا هداز

 دجا . . یدلیا مزع هنت" سوسرط تولوا و ندتءواقم ید هدنا كب مسا

 ىلع هلکمکج هشاضم یتاطاس هاس ندهرخذ تلف هدقدلوا لصاو كاا اشا

 بفعل دعدرا تاک ساق یدنک رلیدوعلا هدفا رطا لوا نوحا راخذ e ییاشاب

 عاط قلا رح نادنکن شود رود ندرادرس كناشاب لع ك ےساق یدلیا 1 7

 اشا دجا یدلاص مدا هحدرا كناشاب دجاتول وا ها | هح دوم ندن وعه وب ر قاب 4

 ماشماکنه یدلک هقبح هن رزوا هکر عم لع لاععمسالالع هدقدلوا لاوحا فثاو

 هنفرط سوسرط هنب بولوا مزینم كب مساق روب هرکص ندهطع كنج هلو |
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 ۹ ود را ۳ مت !ZE Ki 7 اا

 نعد هدک دن |باعح عفر نوجا باتفا لاج روهظ بش رادهدرب  یدلیارارف 1

 هو یدلبا راغلیا ریه ریقع ها اشا دجا قحاوا راکتشا یرارف كراکزور هربت

 هبورېک راجا رددحرس ماش هک یسورابا ندنا تروس ندرا هدنرانک كش وص

 نارو یبهعلق یدارغوا هنسهعلق ساملا ندنعباوت یلیا شاط هكدا اضقا تدوع ||

 هداف ها یا اا ےسقت هرکشل هوا راوهن قلعت» ههریخذ بودا

 یرغوط هبهدنرال هلا قين قالشف ندهکفلس یدلوا قالم هناشاب ىلع بوراو

 عفاوو راد : د وقبلا هدشان سانغا تور و روئسد ههابس یارعف تواوا هناور

 ینک ہم ردن وس یس هدف سا كلکد ساق بودا مالعا هن داعس تاب نلاه

 ۰ یدلبا صرع نکو دا مزال راظتا دهرا مبوم توسروک لوقعم

 4 نایک رابش رارف و سصم زا ست ناطلس 2 7

  هرکص ندندمرب  یدشفلوا نایب امد. یغیدراو هصم ج ناطلس لاوحا

 جد یابتباق رصم ناطلس بویتسا تزاحا هجح ندرصم ناطاس هلکعثریا یم وم

 یمرکی كنلاوش هروب نم هنس یدلیا لاسرا هزاحح هلا لالجاو ریفوت عاونا

 یکب زاجح نوک یتبدلوا لخاد هبهمرکم هک بوئیج ندرصم ینوک یحنزکس
 یسوزرا "هدید تولوا تالا هنلو هرونم هس دم كسالادعب .یدلبا لابقتسا

 كنرح ید ناس کین زو کس هلن ةدلوا دنمرب هللاا هوب هرطعم هبرت یابوت

 ندکب مساق یلغوا نامرف هدانناوب قافتا  یدلوا مصملخاد ین وک یک ر اک

 هیلکلاب نددب زاب ناطاسو ردرارظتنم هزکیرلتسسم مودت مور هاپس هکیدلکر خ



 ٠% ندرک هراحو نامرق نبا حورخ  eچ ۱
E ورا هدزپ ربت هدننامز ناکم تنج ناطلبس هک كب مع اق یلغوا نامرف 

 هدنسهنأس كنا هدننامز از ربم توععت یلغوا هرکص ندنس>+ 0 بودا الا

 | نتڙف ج ىدا رازوکح تصرف هصالخسا ینیئوروم كلم بور تاقوا
 بودا ب تالط تزاحا درص رل سا نیسرلصا نطو نداز ربم توقع بولب تهنع

 | مساق یملیاش ۳ ما نامرفو ولدوغروط و قسراو دکناک هندودح لب | شاط

 | بولوا ناور ةا نادر ناک ترا و راب دنا كيرد if تولب ر رد هناي ك

 ردشملوا رب هک اشاب ىلع مداح هدمانا لوا رايد رو هن رزوا هوڏ ۵ لود

 هلا اما نالو هدفارطا لوا نوا عفد یکب ےسات یدہا' یسیکب راکب نامرق

 | اشا ىلع یکیا [سایق نعند هایس ٠ رایدلیا زاغا 4 هلناقم و ام هدریاج مان هناورپ

 | لع بو دا ناعذا یغیدلوا یرارادنتا هتمواق» تولوا یرادقم یرکسع

 | یاک هج ەعز یرفظوب كب ےماق . ریدردنود هنناج هینوق یتمزع نانع كناشاپ
 یدلبا ه صاح تولک ییاشاب لع هلا هدازېش هد را صح هس وق بولی توق

 | ها رایامرف اشاب دجا هلدک قحلوا لصاو ههانیناهج هاشداب هاکرد رخ و
 | نامرف نیفلوا داسا ید هنعفد و یرفوقو هننداسف و هننف كراناو داتعم هنج

 بودآ باتا ن راروالد باستا رفظ ءابس هکیدل وا رداص یراناعذالا بجاو

 نغلوا رادکما یکسا جد اشا دجا ه دنا تاتش هنسەلازا تلو د یادعاو

 هو هلزوس اشاب نطصممهاشداب بود زاغا ءزان ندنزوب زای هزارفرس ناطلس

 | * مدکج تفشم جر لا # و هح و بولوا سبح ( تدب ) تدم
 LES ( زن ) هنا دنزغا لراتعفد یب * هتاب هدتحاررتس لوا یدعش

 زلوا سبح یک مب یخدلوا O آیات تویدر واکت کلوب
 | سبح روم یاشاب و ردسلاقحا هن ثاروالد هدنلحم كنجو تارا ندن هسا

 كناشاب یطصم هددحاونا یدنلوا ضرعود ردلاحم تاک رب یرهکبنیدفل وا

 كيب تردو یرصکی كب یکیا اشاپ دجا هرکص ندنوب . یدنلوا نامرف هنیببح

 راد بودا راضحاماقلاب نیرکسع یلوطاناو یرلکولب ابرغو رادصسو بزع
 تنایخ ثعاب تناها و تیذا ندنا تقبس هدنفح نکل یدلوا ناور هنامرق

 هوکشاب یاشاب رایدوقلا هدسنلودرد ینلغوا اطابتحا بولی رب و یلاقجا قلوا

 | قح ےل وا رادربخ كب مت اق هدنفیدشالق هراصح هرف هلا هوا هورک ید



 مدق هاڪ هار 4ا الد كم ج ناطلسم رایدوومود نیحاقرب ندنما دخت ن ۱ 9

 هدکدنا نانعهبجوت هلوناتسا ناهج هاش یدبا شلوا لصاو ههبنوژ بو

 9 رادع هلج دا و هدوم ا رایدت | 0 ۳ ی راهظا
 E ید هورکم هورک لوا هکر ایدرویب نامرف 3۳ نوسلک هترع هاکرد سیا |

 هراخاتسک لوا نادراک ناطلس تولک هن روضح فرط هوکشاب هاشدان توا وا |

 | ردیر نی واهن كلما ضرعت هنلاوحا كناطل اباعرەك 0 روپ بودیا باطخ هلباتع | ۳
 جاا اعر هننطالس ردتعاطا اک ۱ هسرولوا بیصذ هی 9: تا قا مزال هر ۲

 ردراولخ دم4 كنيبنجا هسردبا عازآ هرب یرب ثراو یکیا ردتمت ےظع كمکچ |

 لوق هلبا هاش (تسرگ ردراو یلاهن هکعا فیس لس هرالعا كاا و لزارا |
 یسوم هاب و (ژن)“ شاب هکح هشاب هکر دعک هش * شارغوا فرا اچ

 دچ ناطلس جد یراترضح راکدنوادخ یک یکیدتا هنرالناق ناول ریما یلج |
 . هدایژ نددح 2 دعد نم هکیدشا لتف E لاذع دشا یراندبا ا |

 هکنامز لوا هیقیک هفالخ هار بودیا دب عضو هنرزوا ولم تبعرو هيا زواج |
 توراو كده هبلق ره ىدا شغیک ےےہفع كلاطا س مج هدازهش اشاب دجا لک |

 هتداعس ٌهناتسا یلاوحا قحلوا رادربخ ندنکودتک هرصم ندماش كنهدازمش |

 ناطلسهدازهش هدنامرق بوربو تزاجا هرکسع هکیدلک نویام» مکح یدلیا ضرع |
 اشاپ هلکه نلودرد یسودنک بوبوقیلا یکب قاحتس ترد نوجا هظفاح یهللادبع

 هللا سوناپ فرشو لاصتسا هدهجوت هتداعسس باب و بودنا لاثتما هنامرف ید |
 الو ترازو دم ترار ملاصم هدقدلوا فرش |

 یرورغ جد هنیسهشاس تمدخ بولب ناکرا اھد قم یسودنک نکل یدلر وي

 ردکم یهاشداب عبط بویمکچ لا ندقلیاردوخ نیفلوایرورم هرزوا تالشکس سو
 سبحه دنس هط وا رایجوبقهدندم لپس هلیساقلا لداسح ضعب هلغمالوا یلاخ ندکعا

 اشا دجا یلغوا كسرهو اشاب قاهسا هدعب  یدلوا رداص یلاع نامرف هتل فا

 .یدلوانکم بحاصونشن دنسهدنناقم یکلوا هن توش واقالطا ایر ٩



 راوهنغاط راغلب یدلیا تعزع یرغوط هماحرهشو هب رع رابدهلیسایاش یمادخ
 : نکردک هدرللو بوا وا مدا رفنزویحواهاج رل,دلواقحمم ځد رلنالف ورک ضع

 | هلکریو رورم قح هنضعب رایدکچ تراسخ قوج بودا كلنزهر كب زووا
 | بودیاراقا ص ےظع یک سوسرط رایدشریا هموسرط هلکعا تلاقسا هنضعب و

 ۲ا نیرلتفایض تمدخ عسا رھ تودنالابقتسا حد یلغوا ناضمر رایدراو ههنطا ندنا

 ۱  لیدلوا لاد الخ هد وک یصکیا یعرکی كروم هام یدلبا ادا
 ۳ ۲ تر ندفارشا بویموق روصق هدمارکا تمدخب یادا يخد ییسیکب
 || رطق بودبا تمدخ یادا يجد یسیکبرلکب ماش یدردنوک هماش یهدازهش

 e یدردنوک قیراش فوق ےن ارءعام قدر امد لوزت و یدردن وق هلع مان قلنا

 || هبهزغ ندهلالیلخ بوراوهنترابز فیرش سدت ینوک یصنچوا نوا كبجر هدعب

 ۱ || یوقیچ هلابتسا بک و رص یربغ ندرصم ناطلس هدقدراو بیرق هرصم ندنا
 ۰ | ؛ادهاطلس یارسندرهش نایمبودنا نیز یرصمء یستربا رایدردنوق هد رادت ود

 ۱ اا رارق هددنسم رب یسیکیا هرکبص ندقناعمو هحفاصم هلبا یابتباق ناطاس رایدنلیا

 ۲ ا هلهجوره شیرطاخ توروا مد ندنماقم توا ناطلس رایدلیا
 ۳۱ ۱ لر و یدلیا رتاعر یک بورغوف هب هناشاک هناهاشرو یدرو
 بوتلیا هراجرفت ہاکی هاک و یر وک راطا دبا بودا توعد زانا اینک ا

 , | هدکدلیا راغلا ا رزوا هینوق راکماک راب رهش هدبناح وب اما یدبا رایا ربقلزاونلد
 || دجا كدک بولوا لوغثم هطبض نامرق كلام بودیا رارق هدرباچ مان تابلق

 . || یتتبالونامرق نالوا یتلایا بوردنوک هحندرا كناطاس مح هلبا رکسع بختم ییاشاپ

 ]| هلوباتساندنرزوا نوفلیانیرانوامه مزعنانعو رایدروب ینازرا ههللادبعناطاس

 | بودا مالعا ینلاوحا یمهناط یرچیکپ هدنراکدلکب برق هرهش یکی رایدردنود |
 3 | ولغ قحادوا هدعاسبویئسیا تصخ ندهاشداب نوصغا ماقتنا ندنقلخهسورب
 ود زلوا روک هنر یتسازح كتاها یراکدتا هزع راشادل و هّتبلا نودا

 راباوج ربما تحصن هنر ره هاشداب ولتداتس یدلواوک تفک قوج هدنرانسام

 هک ردلوقم یدلنا نیکست هلجوک یراهننف شنا هلا راناسحاو ششم بور و

 بولوا نازیرک هلبا تنحو غ هنوک رازه ندلانق هکر عم نامز لوا جی ناطلس

 هسدخا كنهداریش هدک ان رطخ لع لوا كارد ای ضءب هدکدلک هیدن رد یمرا

 ریدر وشوا راغبت ندفرطرههنتافلعتمو رایدلیا دنزک دصقو دن نلوب بودبا مادقا
1 



 E یدبا تیس مو 4 sa الا مر هروب 0

 ترش مه ۵ دس ندنفرط لصاما و بدل وا قالم هن زا یر هدنرانک كرم :

 لاعاب یرارس كرارورس هح و لاحت یب هلا نانسو غبت جز رایثک هما بونلوا " 
eهدس هقاس "هدع و هکیدنا هدا لوا ك بتوقع یلعوا نا ه دق دن وط زو هغلوا 1  

 ندادعا موعه و ناشر و هدنک ارب زک رس هکیدید هن اطلس مج بولو نیا ۱ ۱

 "هد ول هایس هدي زكا راد همر هاح س اش نکا یدلبا هجو هول وا نادرک ور 3

 گی ندوص ا ت رد ود ات یرلندا رارف زاهسانآ هار« هن رلها وخد

 توروک لوقعم ن ردد کک توععت ناظلس ج ہد کک لب د مدیا نر و لاحم ۱ ا

 هنسک لیخ هنا تودنا ب اتا نداد رک ترک سع یدل ا لوبق نزوسو

 یافت الالع بو | وا لدکی لا هایس نیعم نالوا ها ۵ ه ودنک ید لوا یدشوو

 رایدلک هنلخ هل ام هكدا رلیدلیا قاثیمو دهع هغلوا عات هنفرط قاغا ناطلس

 نویامهرکسع مزع یسهلجو نوکنرس نیراقاج لاا رایدریوچ زوب ندتعاطآ | "
 یروظنمو یمولعم لالمرپ لاوحاو كناطلس ج ربداوا قحم هءاح ور بودآ
 لادح صد كنوک لوا یدالیا رارف رامتخا تویلاق یاحم هرارف نه قحل وا

 ندنهاک درن هکیدشرپا هندنرد ینمرا هد ورغ ماکنه نکشا رورم هلا لاتقو
 لا هدایز بود ټا غانا لدوجو كزان هدازش هدرارف نح رولو ا ۱۱ ۲

 بودا دن نیخز یغایا بوناکد لس رب نکردیا رورم ندروب نم دنر د هلکمش را
 ریدراو هرهت سا نک رغوط نوک .تودک هادهجنابنج هک لا

 نکیا ردیا راذک یدنب رد بولوا فلت یرابابساو هنزخ عیج نوک شارغوا | _
 یوق هدازبش/نالوا هدرورپ هللا مین و زان لوا هلضمارغوا هدتراغ كارت

 هدراهصک هعقدنلوا لوز هد رال و تولوا حات O ثلکد نادتش یسیشاب 3

 هلباتکالفو ما هنوکو دوا تود روا ینا نوا ظفح نراودنک ندقوفص

 زارق توراو هنرپش هیوق نالوا یهاکتلابا نوک ید یمرکی هارو رم هام

 ندنعباوت ناظلس ج بویلبا لوزا هدهاک هکر عم هاحهلاع هاشداب ندف رطوب یدلیا
 هدناح هب وق نوجا ج بیقعت هرکص ندنک و دنا ریشعش هعط یربفغج نریک هلا
 ر هنس بودا رابد رت راحات قحاوا رادربخ ناطلس ج هنکیدتا مدق عضو

 صاوخ بولا نتافلعتم و نس همر هدلاو هدنسادتا كنسیلوالا یداج هز ول نه



 | قلخرېش یدلواعقاو ممطع كنج هدنرادبام هدنرافدشواق هنب رارب یرب بولا
 رنا بوکروا ندن رز زواح و یدعت یرلکدتا هنسیلاها لوبناتسا كن رصکی امدقم
 ۱۳۱۱ ا اراد رد چندیسو بوم زوار هنسرکه رېش
 || ج نوک یصجوا یدلوا ربحزهتسب یزک | كنب رهکب نالک ًاعموریساو راتفرک
 عرکتو میظعت هنر لاک هبهدازهش رهش "یلاها بولوا رمش لخاد ید ناطلس

 یفیدل وب هدهنیزخ بوریک هرابصح یرغوط هدازهش رلیدلیاملست یراصح بودی

 .هددسورب نوکز کس نواو یدتقوا هبطخ هنمان بودبا طیضهلج یدوعنو بابسا
 | رفا وهدنناب ناطلسج هدنحانوک جاقرب  یدلوا مار هتامرف قلخ ژنک او مارا

 | ءدفدنلوا ضرع هتترضح لاو ابرد هاشداب لالمر لاوحا وب یدلوا عج رکسع

 أ هلفلوا اانا یمدق با كن بوقعد للغوا نیتشا یہ ناطلس ج ندارما

 | هروصنم رکسع هنساوا رهشیکی ناطلس جج بوردنوک رلهمان هلا یهاشداب نامرف

 | بولو روهظ یهاشداب تافتلا هدزکفح هجر دقت یکیدنک نوګا كنج وشراف

 | قفلوا كلمت ربرقیللوصحم هچقا ك زوبو قلروی هیجوت یکلیکب رلکب یلوطانا
 م ناطاس مج هدساح و و حرد هلا تروص كحهرب و دافتعا هدن راهمان یتطرش

 . | ها ندنهجوت هنرزوا یدنکب وک هنساقب رادکسا هلا راءثبب رکسعكهاشداب

 ناح دم ناطلس یبلچ موحرم هکیرالالح مان ناسطلس قوچلس كنب راباب قصلوا
 | یلغوا هللارکشو یسالا االوم نالوا ندماظعءالع رد رهبیلص هم رک كن راترضح

 اا یوجلس یدلبا هناور هتداعس ةناتسانوجا تلاسر ءادا ییلجدجا
 || نکع مهاشداپ هکیدتا هرکصندادا نیمسارم امد قلوا فرش هلا نوا

 | فالخبووق یناصناقبرطو نیسهیغا تموصخ هکبردارب نالوارارناح ردیلک د

 .ینازرااک ینتلایا كنتبالویلوطانا بودم افتک اهلا یکلام ییا مور نیسهیقک هتم
 ررولوا لاوحالاردکم اار كدا لادجو كاج هلرار رب هاج اع: اش یکی اناس هلبق

 دوان یتیدوجو كنا ردلامغ سرو شلوالصاح هدتنطاس غابو یجدلوااصوصح

 نکل یدروک هديا هغلابم یلیخهدزانو عرضتود ردلابو ےظعدوخ یدصف كعی
 | ایاوج(كوللانبماحرالالولسلایضرمر) رابرمش بویلوا لوبق نیرف یلوئسم

 ۰ || جوصن *لدک ندنلود یارما/هدعب /یداللوب هبناجیراکدلک/بودیا مازلا یرایچلیا

 هحرادرا هلا هاپس هی ځد یرودنک بوردنوک هنرزوا قینزا هللا رکسع زارپ

 هنفرط رهشیکب یبغوا نینشا یسالال یناطلس مچ هدبناح ور  یدلیا باتش
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 اززو بولا هنرازوما تاذلاب نیرهنیکسرپ توبات و یدنلوا ادا هلبا یرلتمآ
 عفاو هدنسهلباهع كنار ع فرش مماح و رایدروب تک راشم هل | تا ود ناکراو 1

 ريغ ماعناو هروفوم تاقدصت هدنرزوا هدقدنلوا نفد هشرافیطل ٌهبرت نالوا 0

 تباعر لبا هررقم تاریخ و هررکم تاقخو داش یراحوتفرپ حور هلبا هروص# |
 شرع * هاشدا شقنوج یداوا نان هرجا كا ا ( تب ) 0۲

 ارام نایت ی یتمو-ر ٹالریک مام ( ژن ) ہارٹ هللا بیط رایدد یلھا شرفو ||"

 هنر فوص هایسو هماع هرب هلو بودا ههاح لیدم هرزوا نیش نیطالس نیبا

 . ریدروب هرکص ندلیمت یتموسر قارادنابج بویک هاهاش جاد

 4 رصم بناج زا وا رارفو مج ندرک تسکشو ۳ تن هاش نفر 2

 یرورس دنسو یرصیق تم دیزاب ناطاس ترضح دیدج هاشداب هکنوج
 ریدلوا لوغشم هتنطاس مزاول بودی رارف هرزوا یبجوم تارو

 ینطصم نانس للهلاحرت لا یزوس یرصکی نوک یکچوا كن ران وابه سواج

 ندنرازوییسیلج ۱ هدنعم و رای دندنا ییاتربزو تودروتک ندرادکسا را ات ییاشاب

 هرزوا ینا نوناق و ریدتا سردم هنب رب كن راهسردم ها بودا لزع

 هدانا و یدلردنوک راتعلخ هفارطا ی بول وا عیب زوت شش کیف

 سا سایف ردا لوبق كازشا یتنطلس بتر رالفاغ صعب نالوا ندهرصاق لوقع
 رورغ یني راتضطح ناطاس ج هلبا ماخ لایخ رالهاح نالوا بهاذ اکو بودا

 لرادسفم لوا ناطلس ج رلیدتا تسکش یتسوزرا ماح هشبش و تسم هلیسهداب

 كنم رکا ردارب بودبا شومارف یتسمعل قوقح و شوک ها لوبث حم“ یتتالاقم

 اضر هیانعم و نکرولس یتقافتا | هدتعب دقع كتلود ناکراو قافصا هتنطلس

 رخو یدلوا ناور هندناح هسور ندنراید نامرق هللا ناوارف رکسع بویهر و
 نوجا یسهظفاحع هسورپ قحلوا لصاو هنعم كن رازرضح رف هدنخرف هاشدا |
 ورلیا ندنلوب دینادم هلا یرځکب كسب یکيا ییاشاب سابا نالوا یزالال ا

 بوک هندناج رادکسا هلا رام ترصن رکاسع ییاشاب سابا هح رابةعو ربدردنوک
 هدة دراو هن رف هسورپ اشاب سابا رایدلیا مارا هدنا هحل وا عج ءاپس ندفارطا

 مردلپ بولوا هاپس رادرس هنسک مان حوصن كدک ندنفرط ناطلس ج هکیدلاربخ

 ندنکو دلکر کسع هن رارزوا ندلوماتسا ځد راناو راشموف هدنکو ا كنتراع ناخ

 رافلبا ید اشاب سابا رایدنا ناح نوجا مدقت هکمرک هدهسورب قحلا رخ

۱۸ 



 1 اب “دا زېش لوا زدیلاس یربسولج هک هدنخرات یتلا ناسکس زو زکس یدلپا

 . لا لوا هدرورم رش  رلیدتا نیشناح بولبروک ینازرا یتخت هیساما هدان
 ۱ دارم ناطلس ید یر و ردشلاص هباس بوک هدوجو هبط هر هڪ ندلابقا

 سلاح یزنخا دنلب ردار ردناغم ناطلس یر و ندلاءالع ناطلس درز و

 ا یفیدلوا لصاو هدايت بر بودیا فاصم دتع هدقدا وا یرصیق تخت
 هدرب شک زو اش ۸ ردنهاش اع ناول س هدازمش یګدرد رونلوا کد

  كنتالو ناخوراص هرکص ردشلوا یلاو هینومطسف ادتا بواک هدوجو

 ۰ || بوشیربا لرم نازخ هنیرع رامبو هدراہب سوم هدزکسزوب زوُمط نکیا یسلاو
  یمهدازهش رب مات هاش ناځګو ردنوفدم هدهسور یدتا لر ی یینم تخرد

 | هدنسولح ناخ ےلس ناب طاس نکیا یر خام رفتن رد یا

 1 ال هدازهش ۳ ردر كنهدازپش شب ندا شو یتداهش ا

 هدوجو هكنرد شک هدشاور رب دکیا شقلا زو E ات دوفروق

 لقت هشالو ا تولوا لاو هشالو ناخوراص ادم ردشلک

 ۱۲۱ ام نوک همسان شر تابجود مپ هد دنلوا
 هلو ناخوراص ورک هدکد لکه ن رتشاس هاکشا ابا تب . بودا مارا +3 خج مابا

 || زکر رهندودنک ارز ردروهشم هرزواقلوا مع رو نم "هدازمش ردرلثلوا لاو
 ۱ "نام رو كن راترضح نا میلس ناطلس ناکم دلت ناطلس ردشاک هدوج و دالوا

 ردنح هنل وا دارا هدنلح یمه صق یرقدلوا ناور همدع رابد هللا یرانامرد ی

 . دنسم هدنرهش اسینغم بونلوا لید ناشوراص هدنخ رات چ وا نوا زوب زوقط
 قاح انالوم ارعش روس. یدلیا نایمرد نماد ندایند یتایح عاتم نکیا نیشن

 | تیغلوا لاک لها برم ردشلوا یسیحاشن كناشیلاع "هدازمش لوا ادا هریک اب
 9تن ۱ | دو ناطلس یرلهدازهش ىحتلا یدا لامالام هل | تداعب تارا لابا هاکرد

 ۰ اا ردك هدوجو هدنائاوا كنس رات ناسکس زو زکنس

 ناطلس و ناخروا ناطاس ردنوفدم هدهسورپ بودبا تافو هرکص ردثلوا
 لصاطا و ردرلنو جد یحوا كنهدازمش ج وا مان یسوم ناطلسو ریما

 یراد واه سولج كن راتضح ماشنحا نودرکح مال ام ناطانس مالک

 هش رطلا بطة ىب زامن كن رانایشا تشج دلاو یسنربا كوك ینددلوا عقاو

 | كرلنوا بولوا ماما یربتمضح هرس هللاسدق افولاوبا حس هقیقخا فمکو



 لج جد یمیرچ یریعکب هحئدبا هیبنت ود نوسلوا زک اضر هننمک هوا
 نیکو دج هلوناتسا كناشاب یطصم بوشان هنسهغردف هاشداب هلباقاق هدر ۷ 0۳ :

 نامز یاضءه جد نامح هاشداب رایدلیا مالعا و ضرع هلفافنا نیراکد سا
Eهندناح را درکسا هلا قباق یرو نه یاشاب بودا لو ن رال وةعما لوقو  

 هراتفر ابص شخر 7 تواک هنس. هلکسا لوباتسا هلا لابفاو زع رظدردب وا

 تای زا نالوا , ریظعم ره لوا راددلوا 4- > ونم هتنطلس رب سس بولوا راوس | 1

 سد تازن 4 یها-شد ا ۱ مود هار 2 تویلغد فص فرط فرط فرحو عیانص 3 1

 رل :دمرسوک روصق هدزا رو سد هاشزازعا بودا ز زا دنایأب راشاهزودارز و راشارف 4 2

 رافص هدهاکرد هاکشس ىسەغناط نق یرافدلوا لصاو هلو امه لا 0

 میان كناشاب د رب دروعروط یهاشدان ود ردراو ا ضرع بوکح

 ید روقو هاشدا رلیدتااحر یی وفعكنرکدتا مادقا هلت ندنجوا ىلاعا

 هذخاوم ندنرافش بلقو روتسم هلفطل نماد نرلاطخ بوک ندارجام نک

 ولزو هداشک ولیوخ كال ولی و نوزوا ( یرهیلح ) رلیدتا رود یلاقحا
 هرزوآتع الم ی راد ردعلا عفر ردصلا و واک لرش 22 ولزوک 0 7

 دافتعا ئوق دا شورد و دهازو قم داع و عاص هرزوآ تنس یرا هیس

 یراهدا زهش و ید هاشداب ر روهشم ارو تاو رو و کک بحاصو

 بیصذ تا تو اا ماس4 هم و ت ا تبقا ردا ناخن میلس رب

 ناسکس زو زکس نکیا یکب ناخ وراص بوقیچ هغاص» هدنرود یزاغ |
 یرلتضناوج "هدازمش یهکیا  ردرلنوفدم هدهسورهیحم بودا تافو دنګ را |
 هنلایا نامرق تواک هدوحو هدنسهنس شب شا زو زکس هکردهاشنبت لا !

 ولدا دګو ردنوفدم هدهسور بودا تافو هدیدنوا زو زوعط نکیا فرص»

 قاقحصسا هرو نم كحصدا تافو هاشنمش ناطلس یساباب  یدبا یکب هدکبن یلغوا

 هیکلم نف عفد هدنسولج لس ناطلس یدنلن یا زرا یغاصس نامرف هاتارو

 ناطلم هدازهمش یصچوا ردندرنالوا توف بودا شون یتدامش ماج نوجا
 نسحو یساضهو فطا ردشعا عولط ءدنلاف هدنخرف لاس شت زو زکس هکدجا

 ی یو روف "هد ره # یدلیا یطییمات یطمتاخ ( تاب ۳ هکیدنا هد بس سرب قلخ
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 در تیتر هی رو و تا 5 ي ا ۲

 E Nl ایت هتنطلس كنروا ثراو لوا یبناکم یراکدر ی

 ۱ ۱ رداس دا لوا یمهدازهشر مان زوغا حد كج نان
 دم ویصخ كمروک طاس ر را یناطاس ج اشار د لوتتمنالوا رک لا اس

<aهنفرط ناطاسج نالوانامرف راید نیشن هک یر نر لوععمان ر  

 E ۳ هدیوتکم ۳ مو هل عرب ود ردل واح ٽڪ ناور ا

 ۰ : نا و یدرباه- اب رهش هبسان | یک ش شوق را ا تاک ن دک

 ناهج راب مش هرکص ندادا یامد سام و تونا در لام یور بو هح

 ناکرا بودا ا و ضرع ۶ یکودیشا ن اح راد عمره نیل تھک راد

 ۱ مولعم یعوہفم بویاک ا یرلترمطح لابقااب "هدازمش یلام نالوا حردنم

 و بش ماظن هرکص ندنابولوا یراح هرزوا یرازو هلا هلا ردب قارف

 3 ۱ واقحاول و ما وتبوا وا ررتء یرلعا نوامش مزعهنفر ام هفالْحل اراد نوجا

 اا بودا ما باتش ا راروک دم بودا بانا رکسعزارب

 2 ابتا كاف خر 2 ا ننال ناعانآ لواهصل و لوص و هلحاس رادکس

 i میوروراب دلیا را ذک هنناح رادکسا هما راشاقورلهغر - و تو دنا لاعتا

 | رو نعرمثهرکص ندودنلف راناخاث بول وا هرمرپ هلبا یراباسآنا تداعس باببارت
 هاج رب باتن اهج باتفا بانج یلاعراک دن وا دخ یدب ادح الا م و هکه دنوکی ګر ی رکب
 | راهغردقهدک دلی | هيج وت هلو اتساننمود هج وت بول وارا وه هغر دف یک یودتنالولح

 | یزاغو رادکسا ندنءاحدزا كرایتشک بولیناچ هکروک روک بولیاق هنیربرپ

 | یروزمروبع تروص یداوا زءنروک بویلپق رایک ییابرد یورو یدلوط

 ۰ || یرلتمضح ناخ دیزپاب ناطلس نوک لوا هکراردبا تیاکح راخروم ندیا هدهاشم
 هلج تاواغاو ارماو ارزو یدبا هلعث یرهماع تورک هربش هلا یسابل منام
 ۱ هدروبعیانآ رب دلا تعداتم هلا هاج ج هاشدان هده وط ام تون راص رم

 3 اشاب غطصم یلغوا كب هزج هکیدردنوک رخ هنبراپزاغ یر اتشاب قاع

 || نالوا هدابز هلا مقرعم ےب هسرواک هند سم ترازو ردشرح منو رایجرپ
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Stهد رها نا ات  

DEIRی  

 ۰ هنانسح رجا فعاضو هناربخ هللا لبقت ۳۹ ترضح ینتجر رز قاور ۱

 د هاح جج یلو ناخ دیزباب ناطلس سولج ۱
 لوا دیر اب م طعم ناقاخ یظعاناخ را لا نا 2 هاشداب لبعس ناطلس ةر مت ورخ

 عقاو هدنسهنسریللازوب زکس كترج ۵ے رات یرلتداعسابتدالو كناکم یماسناطلس |

 ناخد ناطلس یرادجام دلاو هدقدراو هندح شب زوتوایراش رش نس تولوا | "

 نانلوب مظعارپ زو هدنیج لوا هدنراق دروب لاحت اد دیتن راد هل الالخاوذ نمایزاغ ||
 ندرطخ تباصاو روس ندلح یک نام ج 5 اش لاح و اشا دمع ییامرفق ۰

 هدن راغب رش حان كهاحج هاشداب ودنا رودقم فرص مع زەدناب ىسمام نوط 1 ِ
 هنفرط یرلهنطاسلا راد نوک جاق ر هاکعا اضتقا ماما بولوا روق رادتم ر ||

 هلو اتسا هب ء٤ یتوات و ود رو-اکم زال 9

 راکزور د رح رب مان یطصم كاك ن دنرابا و باصن تداعس باب و رایدتا لاصبا 1
 ناتسا كنب راتریضح د زاب ناطتس نالوا نار نامرف هال و ها

 رلیدتبا رلقاسب ےکح بودا هظفاع یرهلکماو رایدرچوا راب وتکم هنب رلتداعس

 مگ نالوا هدررشو راەرمردشان یکو هعهرپ راسو هیمزاو راقاق هتساش ا

 رایدرافیجندرهشنوجا ریمل یبیربوک نالبابهرزوا رهن نفاندنرباح لیفيييرانالغوا
 لطاب یربلع ندتهج یراق دلوا كلاس هنکلسم كرادتو كلام هربدت نسح هداف

 هکر ایدلبا نما E هکدنج ره یدل وا ناسع یک نوک یراناه رس تو وا

 هن . یدلوا دیفد راها راذک هندناح لوتاتساو رهبقت ندلحم نالیروب لوزا

 ندلاوحاو یسهلج هصساضتق ( عاش نیتالازواح سم لک ) یرهکی هفاط
 نزح وانوشروق بوشالوط هلا راقناق ندنکوا لاترقو كد لاطایف بولوا هاک |

 هلوساتساو رایدریک هنګا بوریدشان هنس هلکسا رادکسا هلبایک هراب جاقرب ندنک وا

 بویمرب و نامزناما بوصاب یییارسم كروب نم یاشاپو رایدلو وت ندراوبق بواک ||
 یدو اض وصخ نودنا ضرعت ید هنساننغا لوبنات-ا ادعام ندک دلیا لتق

 رومآم هنسهظفاح لوبناتسا اشا قحما ردنا نالا لح قوحو نالات نراوا

 بوساوا لماع هلا تحصن كنا نیفلوا یتشلا اعوت هلا یسهشاط لو ىدا

 تری E قب رطب یدوقروث ناطلسو یدلو نوکس ها این

 دج هد رات لوا دوفروف ناطلس ار ز رایدل وا رظتنم هنمدقم كهاشداب



 7 ید ا تمالعر نر ۱ ا ا هح ۲

 یبهدهاشم هءدمع رار فا توراو دن زار > یر صح مش ردد روب

 2 e جزم نوس 2 ردیجوا یر لح 2 بول

 9 كلذ ىلع رب دلی 111 یراف رش رام كن راصنا بوبا وا ترضخ

 اسان رلیدلیا | اب یراوتسا دنکوراونارپ روم یر راو فدص هکاتکیرهوک
 رتا دقرم یک ا رابکو رافصنارواحتو رابد رواد

 0 ا و اتم عماج ر ول ەرانم یی هدنرف سسوصخلا ىلع رلاکد شعاربس

 | وشنو روردو یدنل وا بیترت ماظنلا ةرهاب تاراقع هدعاسم هافاقواو ماج هتنجو
 | هدننرق یراهرطعم هبرت كن راارمضح افو می هدلح نالو رامتشا هلسا ییادسافو

 ۱ هوجو نایب د نوا یرلفب رژ (E لراوکرذب زیزگ لوا بوری دیار العم عماحرب

 , كروا نشد الاب لوا ناغع لا نادناخ عورف ملا لصاح ردراشعا تاربخ

 الضف كراکزور و یم هارعشو الع ثکلام فارطا بورا هلاک دح هدنرود یناطلس

 : E ts ا ا تلوح هک ره لوا سافر او
 1 ۰ یدیا زردا لامن ماننا لیصح هلا

 3 یرودنک تبودا شرایس هارزو ییهماوید روما یادتا ۴
 ۱ < ردهملا راشم اف ندبا نوناق یعمروطوا هدسنف #۴

 | ردرن و ببس هکځا ضب وفت هارزو یتاودروما هدناقع لا راوک رذ لسذ یادتا

 رک هدههاخ ناود یکسا نالوا هدنرهظ كن وام ناود الاح هک ردو یتمکح

 ۱۳ و فتا ارزو بودا ناود بینر یراترض> ناخ ذم ناطلس
 زدراوآ میاکشردز وکنذافرکنخولتولدزک روک یکسارپ هدننکا كرتیلقراح یغابارب

 یدلیاراهظابضع بوداراعهدایز ندنترابعوب كکرتلوا راق ویلامراب رهشهدک دید
 "هرکص ندعش مهاشداپ بولو هجرف هلغفلوب یظعاریزو اشابدجا ءادک هدنیح لوا

 | ضرعود رنوسروک كرالوت ارزو یییلس+ ماصملروب تموکحهدهدرپ سب رازس
 9 بوللوایاست هبارزو نالوا هدنرادص ماقم تفالخ متاخ ورب ندنوک لوا نکما



 فیر عماج یراقدرویب ارحاو ان هد هینیطنطسق نالوا هنطلسلا E ر

 هدشنا را لاک و سام نس> و اشک هدص را 2 یساہبز حرط هک ف يطا دو |

 * اعد تسد یکیا نداد دح ٭ الثم یسهرام یکیا شلوا ( تا  رداتبه ی

 ردناع-آ دبنک شارا نزز هلبعوجت هکناص نایاب لیدانق نالوا نیا «دنوردو ۳
 یرو تدارع هدنراوب د راح ردعماح ییااحور فر هکر دربظن ف مماجرب قلا ِ

Nدسردم ردرد هدنناح یکیا كف رش عماح و ردسعءال یک شن وکی را تعاطو  

 کا ايهم نوڪ ا دعم یسیکیا ۳ رکج بان رز وهطنوا هدنرب رهو ایلع 1 1
 ی

 راه نوا دنعشلاد هط وا باب ا نوا بول وا 9 هست باو و شارف رف ید ۱

 هس ر دم زکس اص وصخ ردغطید یرلسردم نڪ نیغلوا عفاو ؛دنسهت روا لرپشو

 تل هد دم ره تلذک ردشل وا تاوم ۳ لس و ترانس دنا كشز نیعلوا

 رح وآ هدرب رد ردررتم ی.هرعچ ده هک ردراو یسدمیعط ا را فا ۸

 ما راهسردم هصقلا ردر رقم یا هع ها رمشکیا نوا هام هامو رفقتسم هبلط

 و هه راع العار هدعب بورا هتاغ جد یتام ٣۳ هرماع تراع براوا

 ( مینمو ) یدالف اشنا بترمو لمم ابارس ناکرالا دیشم مزاول سو نام
 4 یراصنا بوا ییا رونم دف رم روهظ ت شیک ¢

 این ارور یرابلا هجرهلع یراصنا بواوا ترضح هد هینیطن طو رهش حراخ

 ردیراذک رور كیاحصاژنکا ویرا دل اسو هلع هللا ن

 دیزب هددتفالخ نامز كنهب واعم ترمضح :دنسدنس یه وا یللا كا4 وب ترجه

 هلا راعش ER 7 نشد e رهش هنسنارغ هل هواعع نا

 لخادو ناور ندسنادک اخ لرن» و و نارماک هل داهش تب دام ها راکدتا ك

 امدقعو ردروک ذم ید هدسان هتسلا و روطسم هد راوت بتک یراقدل وا

 ددان یراهرونم دقرم و مولعمات یراتش رش رام هرزوا یتیدساوا ناي
 یر رش دارم یییبعت تاکراب» دمشم لوا مور تک یاب عاف هلغلوا موتکم و

 هدنرحم هبقارم رادقم ر یرلتمضح ندلاسعت قا نیلصاواا جی هدقدنلوا

 هاکترات زا ال بوسک هارد لا ندا
 هل راغ طل حور صوصنلایبع راب د رسو ڪڪ ن رارهطم فو رش هبرت نالوا

 راوناو صالخ ندرفك تلط هللا دمح رليدروبب تینت هل هز مدشلوب
 کب نخ هدلع وش یرانم هتشا . ریدلیوس نیرلهدلو صاح فرش هلا نیلسم



 ۱ یکل رکسعیضاق لوطاتاو ییامور هرز دنا مرلعا و رم 4اح رګ ناطلس ار :

 1 ۳ بعد ا ءداز نم>ح اح را مو هنیلیا مور الطاف راز تولب را

 ۱ ورم هرکص بودا عابتما هد هدر لوا ینالطسش الذم یدنلوا

 a ا

 E i e 4 راکش 1 واو رم ل تا ا نانا

 | هدنراهب یاس یا نات کم زو زکس بولوا یراح هرزوا یرادم تداعس ۳
 1 نداوباتما نالوا یراتالطاراد هلبا کرادت میظع رفس ہدنسینلا یهرکی كننآ ر

 يفرك رادقمرب یرلفیطا مصنعو یرافب رش م بودا روبع هنناح ار |
 || ةنس بورویب مارخ هننناح e مارا هدلح لوا ,E رب تولوا

 هدلارفم مان یرباح روکت یدبا سیخلاموب کیوک یجندرد كوالا عر هروب زم
 تداهش هک بولوا نو"وا یرا !دض رام تدشو تولوا نوکر کید تداغ یرللاح

 / یوو و هراط بوموب زوک ندناهج تنطلس نکیا لوغشم هنسهزاغا
 1 5 4 ۰ یدلوا حانحمهو نانعمه ها ناذنح سواط

 | رسو هدننوک یا كنجر یسهن س چوا زوتوا زو زکم یرلتداعساب تدالو
 هلن اثمرح یس هنس ی او اس ی واع تدا ولت هت

 ا یرافب مشرع تدم هجریدقت وب یدا نشل وا نا اس یتیدلوا مفاو

 | تا هشنمش دع ناح ( عرات ) رولوا لرب زوتوا یرتنلعاس تدمو لی جوا
 1 ناهجتلم مدعزادزهعخ حران دشوجهسو یهو دصشه. ۰ناخدارم یزاغناطلس

 ۷۱ جن نوجار هبنیطنط- درک نایک تخ زارفرب اس ترعه زا رو سم

 . | ناوضر هضورناور دش داتشهاب هتشذک ششو دصتشه ناسا تسکشار نهشدتب

 | یی ٭ ریس یدلبف هنانج غاب هکلب * دارم نبا دم هاش یدلوا ( رکید رات )

 3 ۱ ۸۸۲ هنس رخءاعد | جرات یدا وا * هثلخ نوحما یغنیدلوا رخ

 ۱ < نام رع ناطلس حاوی ام وحرم تانسح و تاربخ رکد و

 یرلنام>ا و ماعنا هتافص هدوتس عاشو تادا یالع هدنرود یزاتنظلس نام

 ها ردنفتسم ندلیصفش هکیدبا شلو تربش هل-هجو ر یرناوارف ه.طعو
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 تراسخ هنوکو رخا هرکص ندهرواشم مع بودا را ردن هحصن هدناب یورک

 مک ه ایم نیغاشوف تریغ یرب ره بو مرو ڪک بسانم یعفک بونود هلا ||
 یدک كنابلک هنب راصحسودر نامه بوناشوندربحنز یک ر ارش هرینو بولاشوف |
 بویهردلا بورک هنیس هکنفن پوط نالين" یک ناما لزاو بو روب لا ْ ۳

 روالد قوچ هدموجهو هچرک ا رایدشروط کو را.دشوا هراصح یرره ||
 یار قضوا نکل داوا دوان نددوېش هصرع یراد وجو بول وا دیهش ید |

 "لراصح بونلوا بصذ هنرزوا راصحیوراب جرب عید ندنرافاصس مالسا#ل 8
 یدلا شورخ اب رد نایزاغ یشوراو هرشطو یدلوا شروروب ندنسهعبرا بناوج || ص۹ 9

 اد بیش و
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 لالا بوروک نی رلکذلسا یرابهع دل رانریک دنا راصح راس نع“ د :دلع لوا ۱ 2
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 سودر راصح بواکهرب رب راتلی اقیچ هنساقب تمالس بولو تاج ندنربح بآ

 یسهرب زج سوار هکیدردتا ادن هرلیدان« اکا ن جن اشار ج

 مواعم ههان ناهج هاکرد تامر كراب زاغ ندا تم هن رد هبناطاس ةصاخ

 SK ماح مالک ود ردتو تصخر هحارات و تزاحا هبا ردفوقوم دن راتانع و

 ییا مور اشاس تح . رلیدروشود هکاله اخ نبسهلجو رایدروشوا قارب

 هت داہش بار یدبا یکب ینومطسق هدمایا لوا هک اشاب ناعلس نالوا یسیکب راکب
 یمیکیا یعمط لرکسعو یخ كناشاب میس هلفمالوا ردقم یصف یدلوا لصاو

 كناشاب هدنعوقو لاحو یدلوا یدایوشعاب هئراسخ هجو ردنددیمذ تفص ځد

 یزوک ق جە اک ندنسودرا لرکسعو یدعزاو یزو هک | فلکت کچرا ۶

 بولوا زوام# ندا ترد یتدم یرافتوت هدسودر كمالسا رکسع یدلوا

 اشاب حس هدیکب واک هالعا هاکراب بودا صالخ ندنسه# اف لر طخرپ رفس لوا

 هلوسناتسا هدکداکب ورق بودبا هجوت هدناج هفالطناراد هلا یراک اغ ود جد

 یدارب ویناص» یلوساکبوئلوا لزعندنرازو رایدنوق هشاطکشب بویلوا تصخر

 یضاف بوشلف یازرا هنس یلج اسینغم نالوا رکسءهیضاق هدنفو لوا یرازو
 اشا دع ریزوینامرف هدکدلرو هب ی زلاطسقالنم هن هليا نام رف مظعا ربزو تالرکسع

 هسلوا یکیا د رکسع یضاق ردنرد رب زو هدنوامه ناود هلغلوا یناح مصخ



 | هرلنالسم نامزره بوث دیا نایشآهلا یرایک نمشد هریظا ییهریزج  ردیمکحس
 || ضرعت هه ورع كلام نالوا هدایرد لحاوس هاکب هک یدیارااکد یلاخ ندن زا

 كن را ترض ح روه دن رف ناطلس یف كنهرو نم "هربزج لوا ندمج یرلکدتا

 جج ریدن هتسجخ ریزو هدنسهنس شب ناسکس زوب زکس بول وا یرافیرش دارم

 . || نویامه یافت ود بوشوف مس هل ییسیضعب ندن رایکبراکب یا مور ول ولب اقر ندنرالوف

 ندرپ بیر هسودر بوراو ندر باج یرکسع یلوطانا و رایدردنوک هلا
 نه رک لوساتسا و یدنلوا نامرف دنسُ وا ح هیاشاب تورک هرایک هدلحاسرپ

 ول هلا كنج تالا راسو كنفت بوطو هغردق ددع شقلا ندیلوسلک هتشب

 سودر روصنم رکسع رایدلوا هاور یرغوط هنسهرب رج سودر بول وا
  تزع ندنزغا ناعل نیراتهامدتم بوداروصحت ندنفارطا ارعصو ابرد ینیراصح
 ۰ ردنا فرص هن رسا كسوغر نالو رامشا هلکعد یس هل

 سودر نکا نر ماش نایقسوا ی هب واعم هکر دو وطسم هد هم دو ےراوت تا

 ر | یھ د نالوا هدرا صح سودر رادرس کودتا لاسرا تون دنا دا رم نح

 سودر هدک رات لوا نکل یداشعا ان هعیفر ةعلورب هدن رق كناعل ن نوحماقیضن

 سودر ین رع حر لوا كسحدا ماش مزع مالسا رکسع بویلوا رسیم ىح

 شرو هلج یرادت یسهظفاخم تایسا تولوا لخاد هنفرصت ناب طب

 ۱ ندحراخ هن راصح سوءر هلج رب وط رکبب دو زا نالوا هدروک ذم دعو یدا

 سوغرب نالوا راوشد یھ لوا اشا 60 تیفاع یدا رو اوا من زام هکلک 39

 هګراو هد راصح سوغر ندهریزج هکیدتا ریبدت هلو ا  راصح
 | لصاو هسوغر راصح یوراب سوار كنرپ وکو هلا یرپوک ندرلجاغا ولوا
 سوغر بوللوا راضحا یربوک هلقافنا و رهدبا شیوروب ندنرزوا بولوا
 تویعردلا ندکنفتوبوط راروالدیوک شدوروب مرجال رایدتبا عضو هنیراوند
 هراصح راود زاوت ویگن توراو هنن رانک هعلق ندد ود# رسح نالوا روک ذم

 راوتسارسج لوا هکیدرا و هب هقبط رب ماحدزا بودا تقبس 8 هددعا ج ورع

 یدلوا مدع یایرد قیرغ مدا هدایز ندکب هدنآ لوا بولوا تسکش ندرب چوا

 باق توت ندکیدتآ بترن راسکنا هبنرموب همالسا هاپس راکزور هریت نعد
 ریدتا موعه هن رزوا نیدهاح هدنساشا بارطضاو رګ و بودا لصاح
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 زاد رم یدلبارارف هدنآتودارارف هن راصح یطنعص كحروک یلاحو راو :

 رک ۱ كنراوسپش هکیدلنادهع هل و بولاص رامدا ها یرکشلتاکب راو

 ك راوسېش رو نم هنلوا اشنا هبودنک یتکلع هن هبردا تعاطا بویعاتفلاح

 ین
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 هلا یرادرس كن ودع اا توتیح هسُنط ندراصح تولوا رورتم هزوسو

 هنرار یر بولوا هرزوا كلشکرس هشيمه هک ارج یارما هدکدتا تاقالم |
 هسیادلدتا دهع نس تودا تفلاحم هنرارادرس یر ندنرلحما نیفمالوا یرلفاقنا

 ود نوسلوا لع هلکنا هسردا ما هل ناطلس نوساک هناطاس هلع مدعا ن

 رای دتلا ه سهم یراوسهش هرابم+ هلا روز و ماد نوک و و یدربدلاق اتو

 هد رازاب سعد نوڪ ا راھظا نمسه رهاق توق تووش ی رصد ناطلس

 یدرد و هنر لراوسهش توشوف رکسع هکب قادو یردارب و یدلیا رادرب

 راک دنوادخ ناطلس ندنراومها عاضواو /بویعا افو هندمع رصم ناطلس

 هدروب نم هنس بودبا/شورخ و شوک یری قار قج وارادربخ یراترضح
 طاسم هن رزوا كکب قادو بوشوق رکسع ځد هنردار رکید مان هلودلا ءالع

 را وسهش نیل دنسم ك هلودلا ءالع بودا رارف ہرے هس ك قادو یدلبا ۱

 تال نارفک ید لوا تبقاع بولوا راوس هنشخر تلود نکیا هداب و یدلوا
 ۰ ردتح هنل وا ۳1 هدک داک لحم یدلو نیسازح بودا

 + شنسکشو نقد رابد ترا رک ابمع هداتسرفرکید ةع و +

 كب ىلع یلغوا لاضم و كب یسیع یلغوا كب نسح هدنرخاوا هرو زم هنس
 سورکنا ندنلوب قالفا هلا راوخوخ راوس كي زوتوا كب یاب یلغوا جوفلامو

 هلکغا لالقتسا یاوعد یر ره نکل رایدتک هنیقآ هلا یهاشداب نامرف هنتالو
 ےظع هک رب بودیا لافغا یرانوب لالضرب لارق بوریک لالتخا هخرنببام

 "هکر عم لوا بویه دبا تمواقم هماحرفدب نعشد مالسا رکسع یدلیا نوش
 یدلوا كاخرز لرب یم:دعوو كاج نتایحناب رک ثاکب یسیع هدرات بش

 بویایاشومارف نیتذل ايدو شون نتبرش تداهش بول وا دیهش یژنک | كنارغو
 رادربخ ندنک ودشود تکی یسبع نالوا هایس رادرس كب ىلا هلا كب ىلع

 ۰ ریدلوا رارف هار مزع راجا قحلوا

 + مفالب ع وجرو سودر ٌةفو .*
 كن اراصح هینانوب ربازجیمظعا كرل هرزجنالوا هدزکدقآ هکی سهرزج سودر
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 هرصمناطلس ك قاد یلغوا ردعلاوذ نالوا کا ناتسلا نکا هرزوا انعم وب

 هک نالسرا تلم نالوا یردارب هللا یکی رک كنا ید رصم ناطلس بودیا اجلا
 هتداع بول وا ۱ IR هدنعماح شه ىدا نیشذ و هدش الو ردمع)اود

 قادو رلیدتا دیهش هلفغلایلع هدعماح ینالسرا كلم یوردنوک ینادف نکیا لوغشم

 قادویراکب ردلاود ید یردار بوراو هلا یدادما یناطاسرصم ك

 هلتسزالم هنس هناتسا یزاغ ناخ دمحم ناطاس مور هاشداب تویمهدیا جارما هليا كن

 ا رد لوک هت ردار مان راوسمش نالو زانا فرش
 امر بودا ضرع ههان نامج ءاکرد قرا وکم ید ك راوسېش

 لواات هلوا کاح بوراو * هراوېش هشنېش رکسع بوشوق (مظن) رایدلوا
 || یدشود هرصمات بوچاق ههو بوشود * یدتشا سویه هل قادو * هرابد

 ۳۳۱ مش راکت بودا دادقسا ندرصم ناطلس كقادو (رن)
 ۲ ۶ مار لتصافاو یدجاف هرصم ها بواوا مزبم هدقدراو

 || تافو مدقم شوخرصم ناطلس هدخ رات لوا یدرولوا بولغم راب ره
 1 ۱ ۱ ایت جد لوا هدکدتشا لاقعا هابتیاق تنطاسم توا

 || رایچلباهلا راشکشیپ رغا هن رلترضح یزاغناخ دج ناطلس بودبا ناوارف یعس
 ۳ 3 و هما دانتسا ااا لوا راوسمث هکیدتا مالعا هلو و بوردنوک

 | هلا ینعثد ز رهیمرو» دادما کا هکرونلوا ساعلاو اجر ردلکد یلاخ ندا رازا
 زای هنوک و ود نوسلوا هیناغع كلام ٌهمیعض یتکلعو زرولوا یلستم هلکمروتک
 ندباح و هراودمش قحاوا لصاو هندناحرف هدنخرف هاشداب راربخ هنادنم

 دعب نم یداوا عفاو هدلوپف رح نمزوس زکره ردشغلوا رات صن هل اعف د

 | ناطلس هللا رخو ییا لحلیر و یاوج ردقو یلاقحا دادما اک | ندفرطو

 ا اب هدنارا ناکرت یناطا-م صم نامه یدلیا مالعا یلاوحا بوراو هرصم

 | هکیدلپا جرد یوعضعو بوزاب رادمان ادرف ادرف هن رب ره بوردنوک رای رولیف
 ندررسیدل وا ڭكجەيعا دادم هراوسمشنوا زع رطاخمزب ناخ د مور هاشداب

 نیح قحراو رکسع ندباحو و زسهلوا غراف ندتاج ینا هک رونلوا اجر د
 . | ندنفالغو ردعورشمان كمباكنج هل رار یرب مالسا لها هک اربز زمسهکج لا هد هلباقم

 ب || نکا عمل هنوتلا ناکرت یارما هجنراو راربخ ود ردعونع یبارخا فالخ غبت
 ۱ || رایدلوا نادرکور ندکب راوسهش هدنلحم هلباقم بوک | شاب هرصم ناطلس نامرف
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 هن رز وا لورط بودنانییعت هابسرا د رس یکی ناس صاقر نالوا یرار زو ناتسادنلب |
 هنفرط ناڪ ابرذا بودا ناعدا ییغبدلوا ىزا هتم واقم کا راد دز و ۳

 ۰ یدکچ لا ندنکلم نوت؛نح ا

 یهاشداب نامرف یدبا ش جانب 1 ھت :ورف ن زک نوڪ ا کرا هدنزول ارد ۱ 1 3

 لوا راهنسک قوح ندناوحو فارطا ها یفر هساود فیلاکت هرلنالوا ېیعر ۱ ۱

ENT AN O NT YY 

 دوان ورب ندلیب زوی ردقو تونل و یم كط ندعم و بونلوا ربمعت ید 9 1

 ۰یداکه روهط موتحنیط نالوا

 میس

 1 شوتو هطا هحزو "هرزج رگید هءف و
 هربزح نالوا روپتمو 0 هلکع د یبهطا هجزو بد رو هنلحاس مرلسا راد

 نط و هرکص ut ا مزا وا تو | وا ان نده یر ودور و لوا 0

 هدنخرف مایا لوا ردیندعم موتحم نبط هک سنوت "هرززحو ریدلبا لة هبهریزج

 دوو هدفا ابطا ندعم لوا هدد بولوا اب رد ناتزهر حک دناک هماحرف

 "هربزج هللا تافص هدوتس هاش تافتلا راثا یدا شللق ما مودعم و مسالا

 دڳ ناتسلا رک اح نا نیوخرلا نیب تایراح رکید ٌةعفو ۲

 هحح یرب ندمور لضافا هدنراتنطاس ماا كن رات طح یزاغ ناخ دمع ناطلس

 حاعح یا رفف هدعح قیرط هکیدت | ضرع هتل ودرد دک درک هاتف رایت هن بوراو

 كالن وک هجن هدرلهر و نیرافدل وا جاتح تاغ هوص بول وا بات ینهلا باتفا بات
 یرلکدتاات اعاح تارخ باعکا هدفلسو نیغیدغل وب ناشنو مان ندوص ندرلرپ

 نایب رب رب یلاوحا نلکچ بوبلاق ینکرب بوب وروق هلغلوا فرمشم هبارخ راک رب
 هناربخ هشيم نوح لئاصح مرک هاشداب یدلبا نابع توزید هررقت هتسز و

 نیهر هکیدردنوک توزاب بولسا تدوم بوتکم ر هناطاس رص م یدا لام

 ندي ڪڪ هش رش تب فرط ادر ادا یوم وه هر رصولخ

 بارخ ید رادکرب نانلوا ان ندهدقنام شعا رارکچ حابتحا هو ص هدراه ر
 نالوا جامتحا هکر دوب نمدارم یاصقا اوا ددان یراوص بولوا تار و

 تحصموب زو هدیا ربمعت ید یرانل وافرمش هبارخ بودیآ عضو راهکر هدرال

 ساغلا ردنشلوا زارفا ولکد تجاح ندلاوما نالوا عج ندلالح هجو نوا
 و یناطاس رصم هدانلوص و كن همان ود زکسهروب هدعاس هصوصح و هک رولوا

 زعثراب هدرقکلع قانادایو ردوو زء رادتفا هرعت مز بودا ددرت هدنل ويو كنانعم

 لاحیدل وا ادب ینروص تدور اع ون هدن راند ام هلکمردنوک تاوصان باوج ود
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 ]أ هناتسکترف بید ماحرفد مان تار نارا کام كالو هلو یدلیا ماقها هنطبرو
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 بودامارا هدننکلا# هلو تدمر یجداشاب یدلپا اجا هنلارق انایسا بوجاق
 كنبرتمضح یزاغناخ د ناطلس محل و نکیا ديم هلا ىظفحك راهعلق ىقيدلا

 نویسم سولج ناخ د زاب ناطاس یرادیشر داو بولوا نانجراد مزام
 راضحا هشال یاباده ندنش رافنو فح راد لوا بولکی رخ كن راهدروب

 1 3 . ههانب تنطلس هکر هلا یرادت یراوجو نالع قبال هنتمدخ مراح مرح بودا
 ا عسر یاداو سولج تین هکید او یدوصقم ندلک هتاودرد یدروس زون بواک

 3 كن رهعلق هياو و هراو هتساش هیلو رارکت هلا رکسع قوتسم بودا سو یاب
 | | یمیدلوا ردقم یسلوا رضس ءلراید لوا نکل هروتک هلا بودا هرصاح یتسااش

 . || یمیلاجا ناب یدلوا رکهولج تروص نانلوا روصت بویلوارسیم ندلجا
 || هرکص ندکدتیک اشاب بولا دادما ندنلارق ایناپسا هشئار نالوا هیلوپ کاح هک ون

 . هعلق بوک هن رزوا هلو هدنسهنس یتلا ناسکس زو زکس هلبا یک هراب قرق

 بورام> رادوط ندرلیکو رلیدلیا هرصاح یمالسا لهانالوا رومًآ:هنسهظفاحم
 E8 رایدروک ندحاق ا ارس یرلزاپسم تودا راز هلا ر نب راراود رد كنهعلق

 ٭ روب نم هنسرد عیاقو ضعب روهظ رک ذ ناي رد
 44 نئوم راصح ى لوا ةعقو #

 یھ توا شیاسا هدا ون اتسا نامز ر ناهح ناطلس هرکص ند هب ردنکسا

 یر ندهلج  یدا شهردوک رام ترصن رکسع هعضاوم ضعب نالوا مزال

 عقاو هدنراک یب وص قازا هلا هغردف قا رپ هراپ زوتوا ینکب لیا هجوف
 بودا همصاح یراصح روصنم رکسع رلیدردن وک هنص# یراصح هوم نالوا

 تاود نعو یہلا لصف راہدلیا راصحیلست بویلید ناما نکند نالوا هدنحا

 هاکتهوکح راصح نالوا یردش هچو هلو سور ندهیلاعش كلام هليا یهاشداب
 . یدلوط هلا دیحوت رانا بولوا نید لها

 ٭ لورا تلاع ف رکید عدو #

 هلبا نسح نوزوا كنیک اح یتیالو لورط هک ردو ید یر كنعيافو رو نم هنس
 ناطلسیرلدنج را دنزرف نالوا هدنعاهس هساما ندلحاینیدل وا هشت مه هشیمه

 یتیرلالالهرکسع نالواهدنورلت هکریدروب نویامه مکح هش رترضح ناخ دزیاب
 "هدازهش هلا ناهج رایرهش نامرف راهدا جن قرَتالو لورط بودنا هاب رادرس
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 ندهناتسا هدقدنل وا صرع کاج ا راک نوح ا لق ییراایشا هلن راکدتا عا ۱ 2

 یرلانم لام هریک لوا راصح لها /لیدردنوک یک هراب شب بوابردنوک ا ا
 اک یویقاب هد راد راو ریدتبا ےلست یراضح راچان بورک هبا یریلایع لهاو |

 یرااسیلکو یدنوق هنتسوا كدنلب راصح لوا یناف تلود یامه هلبا ینابر فطا
 ۰ یدنفوا ید ناطلس ةبطخ/هدنرارتمو ید ناذا هدنراهرانم بولوا دجاسم

 4 هيل و ةعلق رست رک ذ ¢ :

 نکردیک هنرفس هب ردنکسا یراترضح یزاغ ناخ دمع ناطلس هکرونلوا تباور

 هدشرط یانئا رایدکج بعت یلبخ هدم روب بولوا هدا هدشنا براصر

 بودا باطخ هنر ندنرتیحاصء نیش هدنرلکدتا هفیفخ ٌةسلح نوګا تحاسا

 یدیا هیمر دکج تجز هز بودیاا دا یتمدخوب هکر دقو مرز ورولی روما ر هکر اشهر ویب
 دجالغوا تاسرههدن رلکدب د كداهدنک ندنا ىدا هلس لو رب ناساندنو دوخابو

 زکلوفاشا دجالدک ر کا یدتابودیشبایمالک و ندهاشداب یدبا معریم اشا

 راکدوادخ تام د یدزهلکج راتج زو یدا هسلوا شل و هدرکبامتداعس تاکر

 بودا داب نسهقاس تمدخ كناشاب هدعب بوراو هرکشت نامز رب یرلتمضح

 هنطباض لوباتسا یمترا كنوک لوا بودا یتا یمالک كنلغوا كسره

 هدعب یدلرویپ تیانع یغاصس كينالس بولی ردنوک نوبامه مکح هبا راشواچ
 یغاجس هوا وا نوجا ربع یعضاوم ضعب و ربسهطآ ندرادر ینتالو دوانرا |

 تدم یتیالو هیلو نالوا یراوجو بب رق هرابد لوا ځد اشاب بولیروب هیجوت
 قمراوهنداعس ةناتسا نوعا ىح كنا یدا شللق هدنفرصت كنرف وربندهدیدم

 هتل ودرد هلا راشکشپ یلاع بولوا دراو یناطلسب نذا نک قا ضرع ور
 زو هریصم تلدعم ررس هدنسهنس ترد ناسکس زو کش رب دلبا باتش

 مزال یری هلی رقت قلوا بی رق هنغاص هیولوا یتیالو هیلو كحروس
 نواه یاغود بودا بلط رکسع رادمان رارب رادقعر بودا ربرقت یتغیدلوا

 هنوپامه یاغتود ردق یغبدلوا مزال نابزعو یره: هلرودص یلاع نامرف هنبیئرت
 هلبااشک تکلم یاشاب ندنراهدزکك نب رکسع یلوطاناو لیامور  یدلوارومآم

 قفاوم بولوا راوس هبیک رادمان یاشاب یدلروی نیبعت رکسع یرادقم تیافک
 مان هدنروتانالوا نیش همالساراید تالولوا بوشیربا هنساقب هلو هلباراکزور
 طبص بونلا جد هعلق جاقر و بولا سد برص هدیل وا "له و ییراصح

 سس
 تب



 هلا وح بولی روک لوبتم رک و ریغص "هدیدنسب ریذیلدرییدنوب رلهدنا هتسکش

 واتس نالما ورمل اشاب , دواد یسکی راکب یلیامور هکیدنا وا نامر و هاا

 موحش هدرزوا ڭن+_ءلو ردا ا دنب ریمل یراصح یشاب لوک هلا ااو

 رایدت | لاسرا نراحا ت٠ یا لاتین هللا ناعتسا یربظفاح یک یکیدتا

 رومآم هنف شوغرد یدباشلوا یسیکب رلکب یلوطانا هدمایا لوا شاپ نا
 ریست ید راصح لوا لا راکدرور تیانع نوع كحصدبا هرصاع بول وا

 هایس دنربست دعلو والا تسک اشک هعلق یاشاب یکدا لوا راه كیا لاح دا

 ناما نویمهدا مادا هکنج نیکعا هدسهاشم ن رارادتقفا د نم راعش ترصن
 نراارع لها یا شک راک ضع نو-ما دادما نب :فرط كنرف رایدلید

 هنلناح برد ندنابرطا میریم زی نا ندنک وا راصح بوو هریک نرابابساو

 اک نیک لوا یناطلس نوامه یودرا توسهدنآ رارف هلیس هظح زلم لوصو

 ه ودع قل وا نایزاغروظنم و نایامن ورب ندهتوا رایک ندا رار بولوا عقاو
 نایرع یک ج /رروانش نالوا رهام هدننف قلصاوغو راروالد نالوا هنشت

 ا1 زاغ كنرف نعمد نالوا هدرلبک رایدلتآ هاور رب لوا نامه /بولوا

 كردن بودنا دن هنریرب نیرایکو بوتوط یناح لوا بویلزوک نناح تمالسو

 ودنک هن هحدرا راراسکاخ ندا رارخ ریدشرا هنک وا نوامه یودرا

 رایدروتک هبیلاع هاکر دبودبا ریز ردنسهلج بوشیذب مدآ هلیا رایک بوش هنبرایک
 لخاد هبیهاشداپ فرصت هضبف بولک هروہظ یخ هلغلناسا هعلق جواو یلصاح

 سون روا بونلوا لیمکت ځد یسانب كنهلاوح نالپاب هدنسهلباقم هبردنکسا قحا وا
 رانالوا هدراصح هکیدلنوق هدنا هلبا رکسع هدیزک رادقمر كب دجا یلغوا

 تمظع هرکصندکدل روک مزاول هلج رنج انس وق هعلقنوحما هربخذو رهیجاق

 یآ تلا هدنرلوصو هلوباتسا یدلروب هجوت هنیناح هفالذلاراد هلا لالجا و
 ضرعت هنرالایعلهاو هنرالانلامكنعلخ هبردنکسا هتداعسهناتسا كحمدارورم

 یکیدلر , ویناطلس نذا | هدقدنل وا ضرع یرلکدتساناما هلا طرش و نوجا یهاغلوا
 ےک

 هکیداوارداص ناعذالابحا ونامرفرارکت یدنا واغالبا هبالعاهاکراب هعلقحاتفمو

 ره هص هضبف بودا هرمصاحت یتسهعلق شل بوراو ًاعم اشاب نایلسو اشاب دواد

 " بویلزوا هرانک نیراودنک بولوا هدایز یرلمهو كحروک ینشیلک یک كنهن
a AK. ۱ اچ SD - 

OE RAS NEON CDE a 



 اضتا یرفس نادفب یدباهرزوا ما یررطاخ ندنکیدعا ادا مدخ لوآ اش
 هدیدجیارس نالوا هدلوساتسا هدنامز لوا بوروب تحارسا یرادقم لم ی 3 هدنرکدلکهداعس ندراارفظ رفس لوا بولینوق هریخأت یساوعدهردنکسا هلکشا | ۰
 یرکسعرایه#ا هرزوا یناعع ےدق مسر یدحرس یارماو راردکج وراب و راصح | 1

 زوب زکس كب ىلع یلغوا لام ندهلج ۰ رایدردنوک هننراف یتیالو نعد هللا | "

 نایلسیسیکب رلکب یلیاعور و یدلواعقاو همالسالها تسکشبویلک تسار هنیقآ | 7

 | لزعهدکدتا عوجربویلوارسیم یدباشمراوهریضست نیراصح یت هن | داشاب ۱
 هن هب ردنکسااشاب دج | لدک ی ظعار زو بوليرو ینازرا هباشاېدواد ېصنمبونل وا

 لوزعم ندلجاینیدلوا لوبقم یرذع كحمدبا هناہب و للعت هکتک بولوا رومأم
 توئلوا نام فن نارکب هاسو رلیدروب سحهنیراصح نسک زاغو تویلیا

 سوروا امدع. رایدلوا هاور هنفرط هبردنکسا هدنسهنس چوا ناسکس زو راپ

 هدنرزوا لو رایدردنوک ورلیا یکب رع یلغوا ناخروطو یکب دجا یلغوا
 هلبا مالسا رکسع ماقم دنلب هاشداپ راهدلزود یرایرپ وک نالوا جاتح هریمت

 هدنحا هدکدتا سولج هدنرف راصح دیفا بولو لوصو هندحرس ذوانرا

 نب راناح بودا نامذا و هدهاشم نغدلوا یرادتفا هتمواعم نمد نالوا

 نیراناج بودا ملیت یراصح رلیدتا ناعا ددرتالب بواوا یضار هصالخ

 ندیغ هدر دیدج من یکكنو هدهجوت ادنا رلیدتا صالخنراناماحو

 هنتسوا هبردنکسا هدعب بولوا ینابر رکش مدقتو ینامداش رورس ببس یقاوادیدب
 شفلوا ان هرزوا دنلب هوکرب هدنسرغبناح كنتبالومور هردنکساو یدلراو

 هلکید هنرد هک ردیا نایرج میظع رهنرب لاثم ایرد ندفرطرپ هک ردراوتسا راصحرب

 جوا مان یراکب یشاب لوکو شوغرد و شل ندنناج جواو ردروهشمو فورعم
 نیغلوا برص تباف یرالو مکس و ]بس یر ره هدشناتم لاک هکر دشلپاب هعلق

 رقاب رقاب هبت دنلب رب نالوا هلاوح ههعاق بویلوا نکع كمکح نیرلهرع بوط

 بوتوط هبوط یبهعلف ندنرزوا هپت لوا و رلیدکو د راپوط رکی ردژا بوراقیچ

 نیرسنیدهاحقوچ بودباشیورو هلتاعفدو رلیدتا بارخ بوک وس كرار هجا

 ٠ هاشداب تقام یدلوا لصاح دارم هه بولوا لصاو هنداهش هب ر بوریو
 رکسع هدیزک رادتمرپ بوتلوا انب هلاوحرب هدنسهلاقم هعلق هکیدنا را تمه یلاع
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 تراغ یتبالو نادغب هجوم یلاع نامرف یلاونلایلع یا یکیا مالسا رکسع ماجن

 هنطلسلا راد هليا یهاشداب تافتلا !دعام ندقدلوا متم هلبا عانغ عاونا بودا

 ۳۱ عدل یرکسم یکب ر قالفا هد رتسو و یدنلوا تدوع هنفرط هن ردا

 6 ندنادغ مانعو یدا شلوا دمر هلا یهاشداب تاعتلا بودا دن هنن ابه

 یکیا ًاددج هدلحم مان حولیوف یتیدلوا عج كنر هواروم هلا هوطو نایصع

 . لا هتاداسف بودا نطو نیعرلم هس ےن هدراصح نورد و نیغودپاب راصح مکعحم

 افر ا کنه هچرکا كدا ضرع هتلودرد نیغودنازوا

 | یتیدلوا تمادن هدل-اکت و لاههاو تفا هدر خان نکل یدا شفلغب رالوب هللا

 ندننسوا میخ یکودکح ندروالد هن رزوآ هب وط مکح عن اص یداراق

 ندک دنیا هيل بولا هليا ناما تبقا / رلیدتا همصاح یربهعلق لوا بولی

 هدقداروب تدوع هب داعب رسم ندریهر رفظ رفس و ردشلوا عقاو هرکص یا

 * یدا رولپزاب ود مدریو هنالف نا نالف یتماعز نامه قحا لوا ندنوب

 ۱ + هفیطا
 اشک روشک هاشداب اشاب دواد نالوا یسیکب رلکب یلوطانا نک ر دیک هروب زم رفس

 . هتسهناخراک راهالج هدنرازاب ولناشوط هکیدتنا نکردبا تبحاصم بوشان هللا

 تداکح نغیدرحاق توسهرودل وا یوکلت ر هالح یکدا نوا درک وکلت رب

 وص ولناشوط بوليرو هعرج هچلا رشپ هنشاب هالج ور ندنامز لوا هدکدتنا
 ۰ یدنل وا نیہ ل وصع هنيا

 + دیدج یارس ج رب دان و هب ردنکسا نتشک رسم ¢

 | یدلوا ناور لاثم نوه>ج یرلنوخبولوا دږېش هدیزابیشفصرع لوا یخد یزاغ

 ۱ هددعساو تکلع لوا قح زدشمل وا ناسحا تولیرو را ةن بسانم هنلاح ید

 1 1 هلل ود هد څن ودندن رعس نادغب یدکد دن رکسع قالفا یرایروس رب رخ نانلو

 . || كنلارف سورکنا بوک مدا ندکب لع غوا لاضم هدنیح یرلکدک ندهنوط

Pe lm 

 1 هلن وش ی وص هنوط/ رطدراو هلع یغنیدل وآ رراصح لوا ال ری رازه ندنهح

 را وراقوب ندوکنزواو ىدا راو شيراق ترد نوا یغولنلاق زو هکیدا شکوط

 | نچ ندنرفس نادغب عتق و/ رایدابا ربارب هک اخ هدینسیکیا بوروا هشنا هرکص

 | یدلوا نواق قلقلوا فرصتم نامرف بجوءهر ناشیلاعتارب هنن رالا كرا باحصا

Kus 2Bal 

 3 | نايا بودا هشپدنا نوجا ریست ینسهبردنکسا دونرا اياد هشوازغ ناطلس



 یدضوولپ ناتو مل ید وجو تسج نتیعج و ناما ودم اد
 هد رطخرب رابد لوا هدر رفظ رک یدنروک نیرب كنيعالت لوا سک چھ را

 یرای یراپ نوع تبقاع  رایدلوا هراچب ندم زک یرسرسو ءراوا نوک ها و
 یدرو رخ ربرپ ندنتعشد لاوحا پویتسا ناماو یدربک لا سوا بولقا

 راک اغ نشد راد دل و" اور یرغوط هننسوا ,نامروا فق اب نام ,

 تولا هدرا هد شوک قجەلوا لخاد تورو رلد وط ے ظع هدنسکا ناتساکنج لوا

 موش موق لوا یدنآ رلشع دا هان : یابروا یک اک ولت با ترح 1

  ecكن راکرادت ندن اف وخ چروک نيموڪش ن زا ناو ۵

 هراب وط ندروغوار ندلک هن 1 ول ا ES ره زا "ها 3

 فطل بودیک یروشا ندنراشاب یک یتمه رایفوص یدا 2 هحرب و شقا | ۰ 1

 a a a را وپ نمایا ae اما 3 ررض ا وا 1
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 هکا ربس هکنفو بوط نرل هیس یراروالد ا مادقا ا

 تولان ا یرازو ندنم هو كرانوط نالي هدنکا انسا نکیا یراداتعم

 ۳ ندير کب جرم ید نور یاب

 هل راسنم تب ااو باتع تو در یو ران اشوف ا ا 7 ر

 بولواةدنمرش ندشیا یکیدتا جد یرهکی رايدنربد تا ورايا بول ریس مد رللا

 خد قلخ لولب رنیدشود هنکو ا بویلیا یدصق دف نی راشابوراج هنبرغوا هاشداپ
 یلوطاتاو لیا مور  رایدلوا ادج ندنرانو اه باکر بویرو ندروغوارب

 هوزاب نیرلتوف راو.لصروک نمادقا هت رهو كراکدنوادخ ید يک
 | نیتالصلا نيب ندیرفص وحط بورک نیرهنیس وشراف هکنفتو بوط بورونک

 | ,یزوریف جن تب E كنج هدنامروا رانا هدارو رانو نیک د هب ها وا

 ی دیس بولوا ریشعت ٌهمعط یژتک | كراپنادغب بول وا یزور هنیرکسع السا

 هلجوک نرل اج بودبا نصح هرغاط هلا نافتسا نالوا یرارادرمس یراثلوا
 قوج اما رلیدباب راهرانم هجن ندنراشاپ هکیدلرف نمشد واکدلوش رایدلبا صالخ
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 د جات بولوا رله اجو رفظ تبقاع رايلي

 رالز 9 رم با یصن یرایلوشب لب یرلبآاک یتح اتوا او هوز رھ
 بوتلو ضرع 9۳ دا هدلاصتا تع#ب لاسو یدارارولوا لوزعم هلا

 ۲ ۰ یدا وا نوناق قلروب هقدص هلا یهاشداب تارب :

 ۲ "سورکنا دحرسرد اهعلق رضس واش نم : زهو نادقب رف نایرد

 ۱ .  هک رویزم هنسرد راج بارا نداد تارو #

 | دوانرا هلا هاپس هدنزک ییاشاپ نایلس نالوا کب لک لا ور هاتف ادا
E.84 8 درس از یاس كنەروب نم عاف ید اراشمروب لاسرا هن  

 اضصتواقاوا هچ وتم هل ودرد بونل وا تعانق هلامادتعا درج بول وا عنام هرس

 بولوا عیاش یربخ یناینط كن هدو و نافتسا یک 1 ناور هدنابالوا  یدلبا
 یدمهدی تمدخ هرزوا دارم بویلو رفظ هن هبردنکسا اشاب نایلس نوح

 | یکاح نادسفب هرف هليا یکنرد هکیدنلوا ما ود نوسلوا وغل تبعج لوا یراب
 هله ردنکسا .هچرکا هدا ریست هلا ریشم بر یکلاع لوا بوراو هنتسوا

 | یلخ لوص وه ارالوا "لبا رکسع نوغروب بولوا لوب قتلیآرب یسهرا نادغب هر
 | هلودع ندلاتتسا هناعذدا بجاو نامرف نکل یدبا راکشاو رهاظ یودیاراوشد

 ۱ | ندنربن هوط بودبا ررفم یکقک هروب نم بناج یرورضلاب بویلوا یرالاجم
 | شاب نادا اح بولپراو هنتکلع نادغب هدعب یدک هنسدقب قالفا

 e ناو ریدلیا زاورپ ندنساوه E زاغا هنتراغ ارفو یاو كمنزسوک
 ۲ دنرزوا مالسا رکسع هلفغل |یلع ن نوکر : یک اح نادغب ن کیا لوسغشم هنامعب اشاب

 | ریدلوا ددان ندراک لواو دیمش یژنک | كنازغ هلبا یرغلو لفاغ بودیا راغلا

 هتلود رد ردکم رخ و یدلوا صالخ هّلجوک ندک اله ٌةطرو اشاب نایلس
 هنعج هاش رفظ هاپس بودبا تمه هتم زغ هنتبالو نادف» تاذلاب قصلوا لصاو
 هل دتسغد روشک هلبا یالامیظع هدنراهب رب ناسکم زوپ زکس یدلروب نامرف

 ۱ بونلوا له هربخد هن ره هب وط هلا راهغردق ندزکد هرف و رایذرو هجو

 كن :دوبو نافتسانالوا یکب نا دغب راب دم E راهم عج كمالسا رک اسا

 :E هنسهع رزم کلم قحلوا رادربخ ندنتعزع هنن رزوانادغب هل | رکسع هلج ءاشداپ

 || یاهاو یدلپا ینارحا یتسهلج یدعرولب ناشن ندنابوجح و ایک بوریو شنآ
- ۱ - 

۷۸ 
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 | هفکو قازا ندنا یدلیا هینافع كلام يمض هللا هاحلاع هاشداب لابقا و نم
 مزال ۲ و تمد ییعت كنسهعلق نوک هرس ندک دنا ریش هل املا تالو ۱

 هراس ماا جاقرب نیغلوا نام تباق هرو مه ةا هدفدراو هن رزوا تولب

 یناج بوشود هفوخ یروفکت قحا وا مدمنم یراودو رد كراصح بونا وا
 دايما ضرع بوراو هباشاب یرغوط بوقیج ندهعلق بودا صالخ یناغاخو

 ندنکو دتکلروفکت شعاراو یردرق؛ندنساب رفا و هدراصح رکم یدلبا

 یدلپا ماتها هدنماقم هلاقمو مایق هکنج هلفلوا روضحب بولوا رادرخ

 بودبا تحصن نوجما تعاطا فیلکت بوراو هراصح یاب یرونکت هکدنچره
 بوی وط زوس یدروکه دا دابرف ود ردتمادن تحومو تمالم یسهحم# لدانع وب

 اشا یدلیا كنهآ هکنح ندراصح یالاب تولوا رفم هنا روس
 ودزسا كالا رورم نامز ردقوب ناکما دفع ه علقو هلتسد ترض هکیدروک ۱

 راصح و یدچوک بوقلاق هبا یئوج كرکسع بورتسوک نتروص تغارف
 یدرزوکت صرف بویلزک مدآ هدنرلوص و و بوو قلا رکسع رادقمرب هنسهرصاح
 هنتناتم لراصح بوروک نفیدلوا سو أم ند رخت یبهعلف كناشاب لها راصح

 بوریدنکب هن راز وکۍ ران الق ه همصاحت نیغلوا یراداقعا هی راوزاب روز ویراداتسا

 رایزاغ لوا رایدقبط هرازهشیمر بورطسوت یتسهلج و رایدقیچ ندهعلف نامه
 راهظا نلکش رارف بورسوک نتروص تسولغم كردبا كنج هدنک وا رازهشیم

 هدهاکنیکوریدروشودرودبوریآ ندنکو ایراراصحیراراکزور هریتلوا بودا
 ریدتلاعیاشاب هدنساننا رکو رادو . رایدروشوا هشراشاب یراروالد ندرب نالوا

 لا غبت برض یراناچق هراصحو دش هنب راهاکزیرک بوریدلآ نیدرا كنادعا لوا
 هن رزوا نرساخ نعد لوا ندفرطره ند هار ندهاح یدردتا دره |

 هرلکوک ینیزوت كهاک هکرعم لواو رایدردغاب الب ناراب هنرلشاب بووق جج :
 رارف هاب ندراصح بولوا بوکنم یک كنعد بوکنم لاخا ف رایدردغا و

 جا هعلق هلشرط و بوياق هنسک ندا كنج هدهعلف یدلتروف لد ندرلندیا

 ندقدنلوا طبض رو مراصح یدلوط تالف بف هلیایداشلبط یادصو یدلوا ۱

 كندکرابم ةنس وب و رایدلک هتداعس ٌهناتسا نیمناغو نیلاس رفظمو روضنم هرکص ۰
 هل | یهاشداب نامرف یدیا یکی هردنع هک كب یاب یلغوا كب حوقلام هدنرخاوا

 هبراح میظع بولک تسار هنعثد حسم یرادقم كی یتلا بودا نیفآ هنسهوا مرس ۱
 ۱ درس ِ
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ê هنوک لوا هبناشم تلود یارزو ده هعاک هک PEY 

 * ردشماقی راهش رثا امن
 یک مادخ نداد تار و بوکسو قازاو هنک ذعلق عت *

 ۳ رو نم ةنسرذ فاقوا ول

  تودارارقهدنرهنطلسل ارادلی یکیاهرکصندنرفس نسحنوز وارا دنقادنلب رابرهش

 رادعلق ضعب هدنفرصت كنرف هدنرانک زکدهرق  یدیاراشلوا دیقت هنیلسم لاصم
 لاوحا و ید رالکد ناب ندنراسح ہاکی هاک ییسیلاها هبمراسا کلاغ بولاق

 ۱ كنرف هلغل وا عفا و هدنلحاس رو مرګ یتکلعهنک ندهلج بونلوا مالعاهتلودرد

 1 ۱ ندنعبدل وا هرزوا تناتم لاو یدآ ش 91 ور ندد دم تدمو لیست دهع هدنلا

 . || هنصق لراوتسا راصح لوا یراناخ راتات لوفم نکیا هفاسم كلنوکرب یتیالو مرق
 یری هروب نم تبالو كن راترضح هاب ناهح هاشدان یدآ راشماع وص لا

 ۲ 3 نامرف هاشاب دجا اد یرزو هدنرخا وا هرو نعدنس بولس یغیدل وا ندنامم مها

 3 ۱ هباح یتبدل وا یرلهللع تراشا و هديا راضحا راک نوجا دا ج تا هکر لیدنیا

 زویچوا هلج یسک تاو هنوامو نویلاقو هغردق ځد هاجلاع یاشاب  هدنک
 ۱ ۳ | نکو دن الانتما هر هکص ندد هدرلام یورهنزع لا بودا رادت یک هراب

 یاد نوحا یملوا یهاش و تشد كمالسا رکسع یهلا نوع كدا ضره

 ]| نامز هلا راکزور قفاوم رایدروب لاسراو تعزع هنسناح هک هلا یهاشداب

 رګ . رلیدلیا عورش هراصح “هدا تورک هنن هلو بورا هنلحاش هفک هدلیلف

 هليا بولسا دعر بوط برض یتسوراب و جرب بودنا هتطاحا یفارطا ندرب و

 دن روقکتبول وا را ربب ندنژلناح راصحلها رایدتا باس و بارخ هدندم لپس

 هکیدروکر وفکت رلیدتبا ولغو موجههنرزوا ود كنکرک كمربو ییهعاق هتبلا
 مار هنیرلءاربا هرورضلاب راردنا میلست یراصح یرلودنک هسردیا تفلاخ رکا

 روفکت هدنوک یصچوا بوزو یب اشاب  یدلید ناما نداشاب تولوا

 ندنسدهب راب زاغ نرللابسع لها هلکعا حاتفم ماست هب 4باشاب بوقیج ندراضح

 ۱2 راصح یورابو حرب هل امانا رفظمالعاو مالسایاول جد اشا یدلیاصالخ

 هعرکو اب هلیقح اولو مباوت هرکص ندمامتا یتماکحاو طبض مزاول بودنا هتسارا

 هیلافص كلاس هک یتیالو قازا ندنا یدلیا حق هلبا هوجو لبسا یتسدملق
 ردیراذکهر لراحتنالکن درپنلاءاروامو ناتسکر تروشکو ردیردن و دن كن هنلاعشو
e 
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 تن ران ر شحم ناو او مج را ےل ناخدارم ناف اب یر نا ا یا ۱
 نفد هدننا نیدلاءالع ناطلس یراردارب نالوا نوفدم هدنراوج یراهربطم دقرم

 ۱ ۰ ریدروب نامرف هنسهوا ۱ ۲

FMهک اا دوم لتف ببس رد ما تربع قو #  

 هدنرل ن بولوا هرزوا تدور اماد هلا اشاب دو یطصم ناطلس هدازمش

 تیزه هتلودرد فازطا فاما كحدا تاغو هداربش هلغاوا رم ترودک

 كریم نشود ریزو لوا هنرادوسح ىدا شلک یخد اشاب دوم هدکد اک نوحا
 هکر دلم هلغلوا قاقحتسا یلکه ترازو دنسم بولوا رک ر وشک هاش تافتلا رقم

 هدنامز ره اذهلو رادود هفوخ ود هنلوا هبحو ترازو هدناقالم نیح

 ود ردنص رف لع هدنساننا یزحو كهاشداب بو الشاب هفاف یراکدلک هدا

 یبرکدوشود زوا تولوا طاخ "هدر هدنص وصخ هدام صید هناشاب كە دارهش ۱

 | وید ردهرزوا طاشت شعو طاسنا اباد وریندی)هدبا ثافو هدازبش بودا لیصفت

 رود ندنرارظن ییاشاب فا را ثعان ناشنلوا رکد امد نوچ رایدلبا زی ۱

 | يرظدنا ضارغا دم كفافن تاختا  یدنا ریدتا روس نوا را
 ِ ۵ هنس مهتاب یاقابولوالاوز بیس هم یاب لاو ۲ ۱

 هلغل وا هراوا هدسآب ماقم هرابهب هکر کم بوردنوک مدآ هرابسا وید ردهدلاح

 | هلا نافرع باب را نالوا مده هودنک نوجا هلازا یرابغ نانو درب لی یلق

 یالب هنسلح كناشاب سواح یرکدودنوک ۰ ىدا شلوا لوفش» هر م#

 | ,راهماحضاب اشاب بول وا لخاد نکیغو یربخ كنهنسکو لزا یک یناهک ان ۱

 | نده نابل مام طرا دیش و لوفعم هاا هرزوا ا ها ۰
 تولک یتغودان وا ج رطش هلا بلق یافصو نکو دیک راضاب بوراقح لوا ۱ ۱

 هلا یررقت كنهعمد تالاق نود شرع هر رقت هتشر هدنروضح هاشداب رب ۳ ۱ 1

 روس نوا و یدلروب نامرف هنسدح بونلوا نخ نودا هاوخدب قددصت

 هدمک یی ردنای ضارغا با هدنیام و تولاق هد هلق یدب نوک

 دبرخ لا عیر زوقط شعب زوب زکس رایدردشا یط یتیرع رام 2 تبثاع بويا

 ندندب نایتشا جور غ رم ندنفوخ زارذارس هاش زابهش جب ینوک یجج وا

 هسورم رده یاربخو هدسح راثا ( هرق هللا رو ) یالبازاور
 ياده ا 9 ولع فیطل 2 5 OR يو اپ هد هنطنطسق
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 ینبدلوا یرانامرد هغمراو تاذلاب نیغلوا حالع جاتحم بونلوب هک

 ماا هراصح هرصاع ںوژسوک تال هادم یخد كب قوق ندا ما ندنهج

 ارا نامرف هک لفاع درم كب هما نالوا راصح طباض هدا

 هلهجور هوا زن یرکسع هال واو مدمنم یتیلودیان كنامرف لسن هکیدراوک

 نیک و دا لکد رسیم صالخ ندنابنامح رهق می و روزظم تردقو توق ندرانآ

 دردناک رخ هک وکو یدلوا یطارهراصح میلست هرورضلاپ بودا ناعذا

 مالعا وید زردبا كنج الاو زوهریو یراصح هسرولک وک ل ٤
 سا غالبا هند هناتسا ها مش یربخ ناک ندکب ها نکا لب یس

 زاحا ندتصرف توف ( تب ) ید شاوا ناوتانو فیعض هچرک | هدازبش

 .نددسیوق هلمادخ صاوخ ( زا رانی )ىلا زاور هک اب وا نم زع لاب * یدتا
 هجا یدنوق هند راصح هلتعرس بودا زاورب هتتسوا هجا راونیهاش بوقلاق

 یکتا عدة یتعاطا مسرو ماست یراصح بودا افو هنسهدعو یخد كب

 ناسحا هجن ناف رط ناهخ ناطلع بودبا راقلزاو رطاخ هکب هجا یخد هدازهش

 Ts هاشاب دجا نوما راصح طبضو یدلوا لفکتم هف وا

 دتشم یرافعص ۳و هدنلاح كل هتسخ ون و یدتسا م دا ندنمادخ یلاع

 ۰ یدلیا هبحنوت هنناح هبنوق نمزع نانع هن هسلا لاح هل بولوا

 < ناخ ینطصم ناطلس لارا

 ماج نکیا هدماج یدنک یدابا مامصسا هدک دلک هنغح را ژاب ك هدشاب هد

 a هتسدف ملاع جور ماچ هدمد یغنیدقح ندماج ریدروف نغاتوا هنکوا

 ىلعوا ك روما یرادرتفد دجا یسالال ( هحور هللا عود ) یدلیا زاورپ
 راهظا هه کناف كند بش هلا E اود ناں ا اف و یلج یبع

 مالعا هاشاب دجازوشرکعت زودنا شنا ربخو رایدتلا هب هبوق هلا هرع بويعا

 برلا نده وق یشعن كاما تح “هدازېش تودا راغلا ندنلا جاق وا

 | نامتو یدردنوک هبه ورب هلآ زادرنفد یمالالو اخ ی دوق و هلا ےظعت عاوا

 | رادزبخ ندهاکناج . هصفو هالا ۲ اوتطا رای دلاص راقالوا هتلودرد 8 رانم

 یدلوا یاد یرلترمسح شناو زی ركشا یرلنب ناهج مشچ بودبا ءآ نحل وا
 یاس LS ۹ رک تیا نراناب هتسح نابزدرو تبقاع

 اد یراق.طل 13 کل یدا راشغن | تا a رزق بوراو هل رزوا
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 بارش یراو دز رد شف لب تسوپ نال ات باش یدردگ 99 1
 . راصح ملبس بویتسیا ناما نامه هلا بارطضا ةبلغ كصروک یفیدلوا بایو ا

 یری هناهج هاشداپ نادناخ هکیرامزحم مرح تاکب دجاریب د اشاب یدلیا |

 || روصفهدمارنحاومارک | بودیا هظفاحمیتبن اک هلا یرابابسا لاوما عیج یدبا راو

 هراصح حرو یدردنوک هتداعس ٌناتسا هلا یرامدا دمتعم یلشاب وللبو یدموق |

 عضو هن كب دجا رب ندسأح ور یدردلاح تراشب سوک.بوگید یناطلس ع

 ندلع نالیکید یک یقیدقاب اکی ند هعلق بوقبج هنشاب ایف لوا هرزوا یدا تعم

 یلقعیدلوا شوب نامزرب ندنملا بودا ناعذا ینغیدنلا كندعلق ندت ون نانل حو |
 كل رد وریکن دعش اکبیدربک هنلا ولناغع مایع لها ٤آ نول وا ناب وک نالان هدک دک هنشاب

 یرایتخا هبا تالاقم لومو ود ردماخیادوس مارا سنجو هدایدو نوساوا مارح

 ٍتمح یدلبا نار ندنیشاب ابق لوا نیسودنک ندنارطضا لاک بودیک ندلا

 كن ازم تخردر ییاماد ندنیح یعبدلوا مام یسهدعو 40۱ مالعلا ےاع یادخ

 صالخ هلبا یعس رازه كحروک یلاحو یعباوت یدلاق هلیصا بوشالود هنب راد
 یدلوا شوهدءهو ناوتان نوک هیتر تولوا شوپب هلخز لوا رایدشا

 ( ژن ) خاش چب رس یتنامادرتوط * خاتسوک هناطاس هلوا مکر دموش ( تس )

 یسهشوک شیاسار هنلا ندلجا یکیدتا زواحت نددحت بویلوا لمام هلتعصت

 را یدل ها راز وه یک لا راکزور لاوحا تلقتو راددوراد هراوا تویرک

 هلتک الف هدعب یدلیا مارا هدمانش دودح یرادقم لس رب بوراو هسوسرط

 ندنصف یسهعلق نام اشاب دبا ؛لدک یدحو هة راد مدع نددانا تاو

 یناجن هن رایګوط هعلقو یدلیا ترشابم هککود بوراو هنرزوا هکفلس هرکص
 رزو یخد رانا هکیدلا هلا نرااکوک هللا ناسحا هدعو هصحنو یدردنوک ريخ

 هنسهن زخ تورابهصک ر ر بودا لوبو هلااضر عع“ یني رر ذیلد رخ ؛لرعص نشور

 طفاحم هل رط وب زر هران رک یتوراب هحالوا بوغارب شتا هلتفارظ
 نالوا رد. هنخر كنهعلق هدنتصرف وو رایدروشاش یرلیامرف نالوا راصچ

 زو ندنراطباض راصحو رلیدنا ربضست ررخًاتالب بودبا شب ورو ندنعضاوم
 نب رادولا تئابخ دوجو بودا تسایس نرانوغزا نامرق یرادقم ناسکس

 راصح هرقو ولهود یدارم كناشاب دجا كدک هرکص ندنکف هکفلس رایدتا ریهطت

 رایدنکی رو زم راصح قحاوا یمولعم كنافطصم ناطلس هدازهمش یودبا یف



 | هیدعت هفارطا ضعب و یدروتوا هدیدوللب بولوا ناور کب ندهدنرال سا
 ]| رابرهش عومسم هشحوم رابخا و یدل اب هک زارد نیتسد تراغ بودا زاغا

 هاج لوا هلرکسع یلوطانا نیرللوف شاپ دجا دک لد ریزو قحلوا رابت یلاع

 یطصم ناطلس بوراو هنامرف هلا لاصعتسا لاک یخد اشاپ دجا رایدردنوک
 راکش لا تیرفو هأبح یدجا رب بوراو هب هدن رال ندا یدل وا لصاو دنتمدح

 هنلوا هطاصم هدنرانببام هک ات یدردنوک یچلیازود یزغا نادنحهرب نوجا كا

 .صولخ ضرعندنفرط اشاب بوشولو هکب دجا رپ هدیدوااب بوراوخد یچلیا
 E کی هدنسانآ تیامر هروبزم یجلیا تودا سایق كجرک كن دجا ریپ هدکد لبا
 . | رب یدشود قاصاب هنرزوا بودبا راغلا هلفغلا ىلع هلا رادمان اقرب اشاپ دجا

 قیصو هرایداو برص بودا رارف هلا یعباوت نانلو طاح هدشاب كب دبجا

 امشب لاطایف تسودنوکو د لربامرف ینافع مالسا ءاپس یدلیا نص# هرانامروا
 | رلیدتا طبض بودیا مث نیسهماق لانهرا هلتسد برضو رلیدلوا متتفم بویلپا
 نیغلوا راوشد یصف كروب زم راصح بوللوا دارم یریض-) یمهعلق لانم ندنا
 . ]| هدنشاب اقرب راوتسا راصح لوا رلیدلوا لوغشم هغمروق بورونک رلپوط مع

 . || ناتسهوک ینارطا و یدبا رکی هوک ةهلقر راربهناوبک یسوراب جرب و بولواعقاو
 ره یا لاح لاحت هتکرح هکلب یدبا لاقحاهن كنج هدیداو كنت هل وا 1

 ۱ رک یرا ص- فارطا اشک هفلق یاتشاب تلحصادنا زجع :راهظا س

 هراذتسوک رب و یدل وب لح بسانعر هغمروق بوط هاب یداشرا ےک رکف 1
 | بوط بولوا هدایپ یتح یدلیا مادقا دکمکح هل 7 وا تار

 ۱۱ 1 کج زوکوا لدک بوشباب هرنافروا یرکدتب ایهم نوجا كمکج
 ۱۱۱ دهاس ناروالد یباقهاو كناشاب یبلبا روزاوذا زامقیج وراقوب

 | هتشاب هبت كسک وب رب یلهلاوح ۵ هعلق بوط بوروتک هبوزاب نیراتوق راو بولوا

 دیره هنماکصتسا لاک كن هعلف لوا كب دجا ریپ رلیدلیا طلسم هنب رزوا بوراقیچ
 ۳ دمتعمر مان فسو بووق هدنا یلاوما نازخو ینلایع لها نیغلوا یداقعا

 . | یداهدتباهن هجرد یناتم كن هعلق هچرک ا یدیا شا بصن هراصح طبض ینلوق
 . || جر رابشنا بوط رارقسالالع بولیروق راپوط ندرب یراکدمریو لاقتحا نکل
 ۲ هنتسسوا هباب هوک عفت مارب فرشم ه هعلق یتیراکدتا رامو رات یراصح یوراب

 7 ۱ ورکو بولو یلست هلکهروک نیغدغلا زونه یدردبا رظن ندقازوا بوقیج
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 ةناتسسا تلود قبال هلوا یرافیرسش نذا كمهاشدا اشاح هسبا هرات مالبا ۱
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 هج رک ی ریدنو كناشاب دات ود توردا رات یر قم ود ردند وع هن داعس

 نوزوا هل وا تمععت نک یدل وا ریکیاح هدن راب د ورد كن رات ضخ زکر و و

 اک :بوروشود تص و داب د داح ودا .ئدا 9 ا یا ها كنسح 1

 لع هلا ی میدن كرو نه نادا روبع رابرهش دیک ییاشاب دوم هدهار |
 ید شلاق ی جد و3 تام راضح هرف تولوا مدا هنن راهدروب

 ییرا ریظن نودرک رب رد نبفلوا عج صوصخ ثعاب دفارحا یلاثما درنو

 رايد | علخ یراز و تعلخ ندنشود كناشاب دّوجم ریزو ی ک یراق دروب فدرمشل

 فو رغم هنکعء د یوک صاخ یکیدتا بهت و عماح هدر هن ردا ید اشا

 ) تباکح ( یدتا رابتخا نیس هش وک دعاقت بوراو هب 4 رق نالوا

 ناطلسو هبازربم هاش ناهح ندنرهاشداب مر نسح نوزوا هکرونلوا تیاور

 رفظ یرانوک هبنشراهج هراهاشداب یرلبحاص کسو هبطخ هحنو هباز ریه افا

 نیس هلام د ا یزاف ناخ دم ناطلس بولپ ارابم هب ودنک ییوک لوا هلفلو
$ 

 هدشابنوک لوا ندلحا یکدعا هلا وح و روم یدروتک تسار هنوک لوا

 هدقدراو بودا نازار ا : زر رو ىدلؤا رک مایا کا تواک الب هلو

 e شارا ه لوا سصالا تیفام بوا ! وا شارف تبحاص ندن واسفو تربغ

 سا ازهنا كنسح نوزوا یدلبا اف و ها 2 ةودنا لوا بولو نامرد هاهرو

 جرات قوح هئامز یارعش هحرک | ردشع د رايد (نشاخللا دیک نالطب ) ابطالا

 قباطم هلاس رات یدادعا كرصن تیا نالوا دحق روس نکل ریدلیوس
 ان انا تیا# تب ) ردا عياض نیکما راخروم هرکض ندو اک“ ود

 اشیا رد نابع دش را ند تلود * شا ا دس

 0 نامرف باعا دجنا لدک م
 نامرف یدیا شعا را رف ندنسهلاق. ز رفرس ناطلس زارد نسح هک هدنامز لوا

 نوزوا یدبا راشمرا و هزیرب اعم بولوا هارمه هلا هارک لوا كب هجا ریپ یلعوا
 خنک و دنا قلرا وه هرتیاوشا لب اما شاه تشراتکت نامرف هنسح

 بدیمهروط هدناو بویلاق یک یکلوا هدناب یتبغر لدجا ریپ هدفدلو ییسازج
 هلاکت مساق یردار هدهکفاسویدهیج بواک« س هکلوا نامرف ورک ندمعع راډ

 بولوا هجوتم هک انمرا كب دجا رپ قحلوا مامت تفایض موسر بودا تاقالم



 سم هدرة دروب نواه لو هدنکوا ناتا و رف راد ندحلق

 ریت ڭكنسحن نوزوا ا یکاح 0 قايس 7

۱ 

 | 3 نم چ هدن ۳ بولوا یهاشداپ و رهظم هدقذل وا

 1 هلن رط و یدا راوشدو ح وک تیاغ یربضمل هکر ا وتسا راصحرب هل وا یدلروب

 ۱ | واود هدنهاکودرا نح نوزوا یدوا قالا هديناشغ تا بو رک هل
 1 قلموبط ےظع هرایزاغ بونلوا امغی یدا زمغص هرتفد و باسح هک یتالمح نالف

 e کو لغو دغ اعیج هنسهنارکش كيظع و هابس هراتس هاش یدلوا

 :ردشلوا عفاو یراهدرک دازا مالغ و یراوح كم قرف هدقدنلوا باسح هلکم د

 | وب ندءمام ةنبزخ هاش رفظ هابس هدننح یراقدر وب تع زع هوامش فس لا

 37 | یسهج بودا هبه مالا لا هدحاو هک یدا راتشغا ضارفتسا هجا لو
 ۲ | ] نوژوا هکر دل وقنم ( هرجا یلاعت لا مظعا ۱ رلید) وا لالا غرافو لابلار ورم

 1 دوج هدک د اک هن رزوا راصح هرو مدقم هدنخرف هاش مد قم ندهن راح هلا نسخ

 3 یراصحو هسیا ندقمزوب یرکسع بودیک هدرا نشد هکیدیا شبا ماربا اشاب
 ۱ ارا را هروصتمرک السم هلک هارو نشد هككب ردىلوا قلا

 ۳ 2 ۵و اا راشمروب بوبغا دنسپ ىويدنولا ءاشداب ولتداعم هدنکیدیذ
 ۲ لکوک هلا راصحر #* دارم ا رع لنیشد ( تیپ كداک هلا

 || تلودناک | ندنفیدذوا عق او هدلوبق ریح یزوس یخدكناشاپ ( شن  داشک زلوب
 ١ هرکص ند 4 راحم یدبا شلوا هدنمرشو لحخ ندمارا ییدنآو لعفنم هدنسارا
 ۱ | نوا بیقعت ی نوزوا هل ود ناکرا بولوا ناود یمتربا كننوک هماکنه
 ها ددا هدک د روک بدانم یی یدت بیقعت یک ا كارما هدق دل وا هرواشم

 نسخ بولوآ بهاذ هذرلخ فرط اشا دوجحم كڪدا تیبا جد یراتضخ

 9 ندسیتعت هلبا هلوتعم "هلدا ضعب نیفلوا ردا یربظن هدقلزادرب هتککن و رداق هبادا

 ۱ | یغیدنلوا بیقلت یدتاو ددا قوس ینسفلوا تذ وغ هتداعس ریس بودیا علم
 . | هکرولیادخ هلب هديا مادقا | هکنجو مایق هدهلناقم درب هکر دلاقحا هن هج دقت

 | تالاع ردشع | افتخا رب مو هدراسهک یغتقو هدراز هشم نف قدم ]



 ی رببعت یراهطاص یایژر هلکش لاسرا ههانبلاع هاشداب ر وضح ید هدازپ
 هکه هللا تنم ( تيب )ل رایدلوا بوک هلا ازفا ترسم تبو بوروتک هت

 ( ون ۰۳ غو هصف نالوا هدنورد یدلوا فرطرب * مرخو داش هله مدلوا |
 شخرهللا یالا بترص كن راتمضح دن زباب ناطلس دعس هدازم: جد ندفرط ور ۱

 رایدقبح هنسوشراق كنودع بوروس هالا یتیدلوا رادهننک نعد ییراتفر ابص |ا

 كدوشموف لوا مور نارداهم رایدقط ههاکبلق ییازریم دم ولرغوا هلا خت برضو
 بولوا زجاع ندتمواقم دم ولروغوا هګ ديا موجه هلا رد موجر دننام هنرزوا

 كلن ز یلغواو ندنمازبنا كنم هرسیم و هني نسج نوزوا یدربوج زوب لاا ||

 بوذا .ایسنیسهندیا كلف هلا هاکتاح ها دودرپ یقحلوا هاک | ندنما دنا یتایح یان
 هل اکو رتو رشعت ىلا یسیر ندنلوف ويف زونه یدلشاب هکعا هاکن هن راب اح رارف

 هارطضا یر ره تورو لالتخا و را رطضا لاک هن رکسع نشد ىدا شمام وص ||

 یناشع رکیب رفظ مسعو نایامن یناطلس غورفرپ عوت ندوشراق هدلح یرلکدشود ۱
 ماد هسردبا ماراو فتوت ید هظخر رکا هکیدلب نسح نوزوا قحاوا نایع

 لرونک یت ازو هروخاربم مدنامه ردررقم قلوا رانهبت یخ ددو راتفرک هتنحم

 نهاکن وراب بونلوب هدنتسوا لاځاف رایدریو یکچ هنکو ا كجد ردناراتروق شاب ||
 رارف هلا یفوخ ناح بویقاب هندراو راعو سومان كرت بوغارب نهاکرخو هی و

 بول انیدرایراروالد مورهجتوط زو هغجاق بودارارف ید یرکشلّهیش یدلیا
 ندراهتشکه ددحاو نا هکر ید هشو درطاس هډه مر هن رنکر لتوقف قا یراو باصق

 سوکنم لود یا ولو سوکعم یرما كنس> نوزوا هصقلا بولوا ادیب رلهتشپ
 ناکرت نالوا رسا بودا مارا هدهاک هکر عم لوا نوک چوا هانیلاع هاشداب قصلوا
 بودا دازا ندلنق یرلنالوا ندشناد و اع باصصا رایدروی ماع لتق هنسهفاط

 یدا ندنلضافا محم قارع هکی ګ رس دوج یضاق ندهلج راتدردنوک هومتاتیا

 دنمرزه هجن دننام هرنو دو یدبا یسیحاشن كنس> ناطلس هک یثن. د درسو
 ندفوقو هن رللاح لیصفت بونلوا راضحا هنهاکرد دنجرا هاشداب هلبا دن و دیق

 دنع رې هلتبانع دیزمو دنلب نسهبنر كن رب ره و راتاعر ها بولا نرادن هرکص | ۰"
 دادوع نح راقرک كیبجوا "ی رغ ندرت الوا لت دونا كج

 :هدفانوقره بولپدب هدنناب راکشودع رکسعو رازو زاوخ نوجما تربع بجوم ||
 هلع رط و ناکر یایعشا دیخاک هراصح هرف یدرونلف تم یعط رسا زو ترد



: {rit} 
r نوزوا ار باوا شب لا ها لا نوب ید لوا وا 

 بؤر هی هلفلوا مزه یرکسع بوسک یتسشاب كنازرب لنز یسهشوک رکج

e بول وا مامت یرما كس و * نعشدو یدایا روهظ یرثا كن ریبعت 

 .رونلوا داربا یلیصفت مکتن یدلوا و 1

  «#۴زازحا یب ےچک ہ هاشنهشاب زارفرس هاش مزر نایرد ۳4 ۱ ۳

 ا نوزفا ىرابضغ شنا و نوزع ناهح ناطاس رطاح ندنسهعف و اشا دارم

 راهلکب هنسهفرا تا ندروغا ر را ترصن رگسع هژیدتا رومظ یلاع نامرف .

 یلارایدلوا ناور هنعفد فرط بولوا راوس هراتفر ابص بسا رب ید یراودنک .
 یدلروب هحوت هنفرط درو اب بودایط ندشدو هوک كنتکلع نمد یاب نوک 3

 هل مان یلزغا چوآ یدا ینوک یجتلا كنلوالا عیر هروبرم نس نوک یجیدب |

 نعدبونروک رکسع هدنشاب هبت یراکدید یلب قلتوانکیا هدنکر ادت لوزن بونلک |
 لا هنسهضب/ رادنآ ریشعث بولوا فرطرب یرما لوزن كل قسنح یودبا | ۱
 یدباماحرف بز مات قا رفاکیرارادرس تهورکم هورک نانروک لوا یدلروا 1

 بوربوهدابنیرادوجونمرخ ریل دیاشابهدیلواذلهو نیغلوا عقاوهدنسهلیاتم اشایدواد |
 رب ید نسح نوزوا رلیدلوا قمه هننرکسع یراکب كلردبا رارف یرلناراتروق شاب |
 فرطبورواب یدنزرف یناو 0 بودا هایس فا رب , هدىداو عفت م ۱

 ثلهنادرم دمع یلغوا لوب هدراسد فرط و لن ز روک یلغوا ك جوک هدنیع |

 هلاک دح لاتفو برحو لادجو كنج ندنيفرط هکنوج رایدننا مایق هليا یساوعد

 بوریک هب هکر عم نابم مور ن روالد یدربو لا یتصرف هلباقمو یدریا بنیادجنك 
 .هرت ینامج یور هلا درب ندرک و كنت يکلف شوک هلل وه یاه یادصو رایدتا

 4لزلز هنامزونیمز4" | سوک و یان هرکی ادص ویا دیعوسومانرب ناو والد زعن هل اكنر :

 ریسک بولوا ینازرا تایح عاتم هدنرازاب ناحو رایدلاضص رهلولو هنا "!خرحو |

 اشا دواد یسیکب رلکب یوطانا هدنلوف قطصم ناطلس هدازمش ریدلا بورب و

 موجه هنرزوا لوق غاص یدا شما مادقا ورا لوا ندهلسج هلانق ترشابم

 رک و رادو یدلیا نالاتونالا نوتاق هن رب یرب ینیرافص وناشیرپ نب راتیعج بودا

 كححاک كن هنزوک ناهج راد بوشود هن ارا ناتسبزع لنز روک هدنساتنا
 رایزع یدلاص هنسابرد مدع هليا ناتسبزع مت ترض ید وج وو یدااق ندنکر ادن

 یدلؤا ناسحا رمظم یدروثک هن روضح نطصم ناطاس ینشاب اغا دوم یماغا



 راکاک هاشداب رروا ع ۴ ۳ ۳9 فر ی 1

 2ا

 بولک نسال رریکتشک جد رنو بودا راع ندنکیدنا درم یاوعد كنا |

 یینف كللرب هتک یوذنا موا هنر یر بور و هلا لا راررک هنا دنا ۱

 نتروص هبلغ زارد نح قافتا رار دبا ترشاب» هناا كادنم روزو هبارجا

 هرزوا ابا مدلوا ید مع :هاشداب ررکوج هرزوا زد یهاشداب توزسوک 0

 هسمز بوراب وو هحراب رب ندن کج رروا هکر هتیهنتس كنسخح نوژوا بوروط

 قلوا ندفرطوب هبلغ هدنرتگک نوک .رذک زار هدننوا قضا را کک
 یاقحا تدولغم هدلاح یادتنا لابقا اب ناطلس هک اما رردا هیبشت هلا یرببعت

 نالواهدنرلنوردو نایب یلاح ت تیفیک" هاب رقم صعب پول وا رأت یلیخو ریغتم هلی
 ناوج لوا هلهجو نسحا یرب ندیئنادو لصف بارا لیدتا ناک لا

 یدل# تراشب 4.۱ دارم لوصحو :تراشا هنسل وا ندب اج ورب هیلغ ب ودنا ریبعت

 نکیا لوغشم هنر و توالت ن 2 هکر دراو لداع دهاشرپ هم ریبعت قدص هکیدتباو

 لاش ندش رش فوص» ود رولوا ی هم ناتو فا و لاح تة رفسو

 فو رحآ دادعا یدلک یدک تیا 1 ار زع [ سهل هلا درصن و مدشا ۳

 قباطم ردزکس شعب زو زکس هک لاف هدنخرف لاسو مدتنا دادعت نیس هن رش

 یک لک نداشکلد زیح و یرطاخ دفع كدادو لدع ناتسسلک لوا هد یدلک | "
 هک ردلاعحا رد هلهج وه ییلالد كلافو سو را رو ی کریدروب بولیچا

 هک ردو یر ردراو ماوج یکیآ جدا یدتا لماک لوا هوا کک ا

 هکر دو ید یرب رونلوا مکح هبناجو ید رفظ و هبلغ هلغلوا ندسءاح و نت

 رو افص هفص وب بط اش ik فک هدام تر 0 تب

 هناهاتش ٌهبطخ یزو یو ور و "در راو یراتکراشم هدیماسس مسا لوا 13
 كت ا شاب ذا رم هکیدیا مایا لوا زاوا دناب رس )| نیس و دنههر ها ۱ 4

 یکدشوا یاسا ناک ر هنشاب نا را نالوا هجسهلب و یکیدشود
 دعفاو اما ریدل وا "روضحب هدنأغ هح رک ۲ حنا لصاو هنداعس ةناتسا یرارخ

 ردک یرلکدت اهدهاشمهدلاثم ماعیمازمناو ےب وا وا رطاخ شوخ هلبایرا دت هروب زم
 راودعا هکعا ا نیرکج ننعتد راکرخا بودا لج هغل وا ریش و
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 اس هب شات دارم نچ مر 0 لیکن رع هاو و وب

 ناکرت یارما یدلیا زاغا هترثع و شيع بورود ٩ ساخ ندنرورس هصک لوا

 بوشکو رلیدنوط بوتآ ییخ ها بارش بمر بورجا رولوط هن رارب یرب
 اب رع یاه یاه تولک هقوش نسح نوزوا :دنبحاصم یاننآا . رایدصب

 ۳ هکر لعو یاس و دف كنا 3 م نداق ناوق 3

 ۰ اب و فال ود ردررع» قوا و نر یرصم رص و ےب مود 11 نده

 ندایرد ماح یه عاح یه هکمدتا بول وا رابتخا ی جد ن كڪدا

 ۳ روش هاست هاکلسل | هرذ ندیاتلاع باتفاو روصف هشورخو شوج هلغغلا

 یا ۳ هکنا هن ردراو تست کس نوت یک دارو یک مب كزمهاشداب یرولک

 1  هنس ومان هشلش اب و _ هبوف رابع هن رارطاح هنسیا رلکبسک | یجاقرت ندن رللوق هان

 باوج ود ردداز ردام قلود و دادادخ تګ كنا هئوئوط یشاط هنعط

 | یدشا بودا شوج یبضغ یابرد نڪ دا ناو ند ندمكیدڕو

 | راهزره هن نکیا هتسب یغانآ لا زونه هک هشاب و هننیم كنولمرودل وا وش قاب

 ۱ جد: بولوا دتشم هسک دنک یضغ دکمدروک یدلیا روت راهظا وید رلیوس
 . | وللود هکمدتناو مدربو باوج هناریکتبازم ؟تولوا قصاد داش رط هنهادم

 وق لال« رابغ هن رارطاح كن رات صح ناخ n E n ماخ

 ر ةوَةع صح قوهح شومارفو راوچ ,دّیسوا نایناعع نیت قوەح

 هاب 8 "هدیزک هک ردوب فاصلا ما رد و یهجو كجندل وا رامتخا یی ند ران و

 ید ینالم ردشمالاق ر ی كجد زازو راک هلا زکی رارادمان لمس بولوا

 رک هدیگبدد رولوا لاح نی ره ندنرفوخو اچ یر؛رهز . :دنایوکر

کب یاهبود؟نررفاو نیس هم زوس بوک دندپلد فو هداسهن کر * ه رزحم شر
 | را

 ِ و تنا كم ا شومارث : تمعت قوقح اعقاو س كجرك كب رج

 (تب) شعا لوفعم درمو شعا لوق رادکما رولب نفح كمنو نان ردتناید
 شومارف زا یتمث قوفح * شوشغم یصالخا هباوا کكنا

 . . < ناطلس ندید باوخ ةصق ج
 تفورپ هد رلهجوت ادتا هربهر رفظ رفسوب لد فاسص هاشداب لقاع راکدنوادخ



 ره

 1 نمد و ماددا هک ندنارف تولوا رورفم نتاج” كندنکو و یدردل که هان ۱

 كا عنمهک دنچره هلبا اشکر وشک هاش ناهرف اشا دوج. یدلیا ماقها هبهباقم

 یراورصرص نودا لج هضرع ینماجا تقادص مالک یدلوا دی یدلید ||
 2 یدنا یرادرس لوارف هک ىلع یدلیا راغلا هنتسوا نعتدو راذک ناف ۳

 دو یدتا باتش هنسورک هلا بارطضا لاک نکعا هدهاشم نسهبلغ كنودع |

 بوردنوک رلقلوا راتفر ابص ندندرا قحاوا هک | ندنرارف ببس كکب یلع اشاب |
 دهجقوحهکمردنود ود شعاراو عو كنعشد هکنود ورک هلا

 بوتا لوبف زوسو یدلا هننرع ینتهصن كناشاپ هلبا یناوج رورغ نکل یدلبا ۱
 زکهکد هدنشیا * هدنلوا شيا نیلیا رکف نکوص ( تیب )۳ یدللق ندنکیذلب ||

 هلا نسا تبقاع بویعُئاش ندنکیدلب اشاب دارم هللا و ( ژن )۳زلوا هسلک اب |ا

 نوجا وصوب هدنسارا ناتسخرد نسخ نوزوا هکر کم کرو رع لصاعو
 یسوبق ید یسودنکو زلالا نیدرا كنناشاب دارم هک ات یدیشعاناهن رکسع زار

 جک یراک هلبح لوا اشاب دارم یدلکج وریک بونیروک ندوشراف هليا قلخ
 لاییعتسا لاک بویعا لایخ نیکو دنا لاو رکم یدارم بودنا سابق یدا رارف

 هاتس بودا دس یرپت هاکرذک رانالوا هدهاکننک . یدروت تآ هی راززوآ هل

 بناوج بور وج نانع لاطاق د نسح نوزوا رایدلا نیدرا ء6 ان كمور
 هلاک لحاس جد اشاب دارم هرکصندنوب . رابدلق هطاحا راوهلاه نیسهعیرا

 بولا راشنا غی هنىلا ر و یادف تبودا هدهاشم نيکو دا لاع لوصو

 رلکلع هدراکلف ی كنج هبنرمرپ لردادوان ندنلاع دوجو ناکه نسو را

 بولا نلو لجا نزهر تبقاع ردرلشلنا ناس هنکلروالد كنزک درم لوا

 (ژن  یناهج دیق یدلیا شومارف ٭ ینا یدنا قوس هنسیداوانف ( تد
 ندناهج رثا بوبارغوا هناهکان یالب هنازرف ناوج لوا 4| هنامز جز مثخ
 هنسارحص مدع نانک كنج جد یژکا كراروالد نالواهدنناب قحلوا ناو دونات

 لیا مورو كن جاحو كب رع «داز ناتو ندارما ریدتا نانع هیحوت

 نوزوا ربیدلوا راتفرک ردنسک نیعتمځد جاقربو هدازیرانف و یلجدجا یرا دفد

 دروب اب یني رارناس بودبا سبح هرداچر جد ینچوا هدنراکدروتک هنناف نسج
 ۰ یدردنوک هنسهعلق

 ] ی اےس



 نیطصم ناطلس هدازهش هدقدلراو بی ر هنرازابکب . رایدرویپ هجوت هرهش یکی
 هدابازاق یار ص هدعب یدلو فرث» هلا یوناب فرش بوسلک هب العا هاکراب

 ناطلس ید داوس یشن تګ كنَسالو همساما هدقدلروب نواه .لوزن

 بولیراو هسا وبس ندنا هدقدلو لوصو بواک هبالعم هاکرد ځد ناخ دیزیاب

 هدازفا حور یارحص لوا هدقدلروق هدنسارمم ساویس قاطن نودرک قاطوا

 یلاع نامرف ود راتوساوا رضاح هلتنز ردد یرلت دلوا رداق ر 1 تد رک تیغ

 قالا ترت نایسعاو ارما و ارزو راسو ناکم ایرت ناکدازهش نیکعا رودنص

 | داره صاخ یسیکب رلکب یلیا مور صوصخاب . رلیدایا تکوش ضرء بودا
 || رفظ یاول كنراتضح ناخ دیزپاب ناطلس هدهنیم بناج هلا یکب قاصس قرق
 | یرکی ید اشاب دواد یسیکبراکب یلوطانا رلیدلواهدوسا هدنسهاسیساوتلا

 || ارق هدنسهباس یرمازحا رپ اع كنافایصم ناطلس هدازمش ها یکب قتاجنس ترد |
 ۳ ۱ نکولب یتالغوا هایس , یدلوا ر ذب فرش هلا هللا لظ هاش ها تلا بودا

 | || یهفولع هدراکماک راب .مش راسب نيم هرزوا یر. واق یولب رادصلس هل
 | بتر هدنراماقم نیعتم هللا رل_فاصس نزمو رفاربب نولع لوص و غاص رانابزعو
 || هیرح ههانپلاع هاشداب هاکشیپ یک راوتسا دس یراروالد یرهکی  رلیدلزید

 . | هداضف لوا یرا كنج كبزو هل باب و رلیدکج رثفص هلا كندخو ناک و كنفتو
 | ندارصص لوا یدقچ( مظن ) رایدلوا ناباغ یکی اوما ناءیایرد بولوا عجب

 × مارخ هلاکر دحرس یدلبا * هار یدتوط وشښراق ههارک نعشد * هاشداپ مدلوا

 ۳ | یسهشیاط یکقا یکب لع لغو لاھ امدقم ( ژن ماقثا ندودع هک ان هغلا

 . || بيرق هبهسورحم كلام نالوا هدنفرصت نسح نوزوا نوجغملا نماقتنا داقوت هلبا

 ۱ یسیحاو حاک جد لوا ىدا رشت لاسرا نوا ترا و بین ییالو |
 ۱۳ لاو هتسح نوزوا یربخ ییدننا تراسخ هداب ز ندد وب وا ترا

 هتسیمد هلفوخ ةبلغ بولوا نوزفا ی رطضاو تریحو نوزحهدایز ںدنہج لوا

 رکسع راکدنو دخ ترضح اذه عع تولوا لامپ .شیا یکدشاو ناریحو
 نالواعقاو هدنرانک تارف رهن بولوا هاکا ندنکیداک بيرق هدحرس هلبا راعث# |

 رلکب یلیا مور  یدندیا لیاح هنکوا یروزم رم بوریو هقرا هيظع هوک

 | شلردوک هبوریا رادقمرب بونلوا نیبعت نایجخرج ر درس هکدارمصاخ یسیکب
 ۱ نابج هکرد بولا لد ندنفرط ودع بولاص رادوساح دارم ندا  یدیا



4 ۲۳۹ ۶ 
 هجسسسسسسسسسسسع

 كشالو امر هکیدتا ضرء هب رلعا زر سم هاب نالحا 0 ی : ۱

 تلود قبال ردتهرو یرکسع یمروب تکرح هدلح وب ردساکنه یساتش تدش 3

 الو ردمادتا هکعا راضحا یغبن اک نتا« رفسو راظتنا درام هکردو

 ناکرت بوراو هنتمدخ نطصمناطلس هدازهش اشاب دواد نالوایسکبرلکت یلوطانا |

 كحیدیا ضرع ود راهدیا یعس هکغیا ناشي رپ نیراتیعجج كنرانزهر نامرقو
 امدقم هرزوا بوغرم بولسا بولوا لداع هاشنهش لوبقم لد نشور یاشابریدت
 یرکسعیلوطانا هکیدلردنوکرما هباشابدواد هدعب رایدلیاهاک !یهدارهشندربدنو
 قحلوادراوما هرزوالاونمو هباشاب دواد هنلو هدننا كن هدازېش هلسعل |یلع هلا

 ییرزاپش كنروروالد یلوطابا بودا بالش هنفرط تانعل ام
 یرللوعوا نامرف از ربم هیس وب هدرالګ لوا یدلبا هداما هدنسهناتسا هدازېش

 دیج ندجاولیو ندقوم هرف بواک هرهشقا بویم ا رود ماقلاب ینامرُ تیالو هلا
 هل ایرکسع لوطانا نطصم ناطلس هدازمش یدبا راشمراو هنیلا رق بوشا ها

 مور ناروالد رایدشل وب هللا كیهجتسوب بو ریک هنیلیا ريق ندجاولیو ندقوم هرق
 نیرلشاب هلا نامایب غی كنم رک | بودیا موجه مدنامه هن رزوا موش موق لوا
 لس ځد رانالرا صالخ ربدلبا ادغ هرویط و شوحو نراشلو رایدروشود

 بوشالوط هنر ي مرا کدتسا قجاقو بوشا ندنراشاب بوشا

 هلا هارن ترمضو ع هل | ریشعم جز یمهصن رایدمهلس نراکچهدیک هفرطهن

 هننادرک بولوا ربحنز هتس.» وریساو راوخ یک | یدیا راشلوا حوریب بلاق
 هیس و رلیدتلیا هاشیلاع ناطلس ناشکرب ناشک بوقاط نسر هنغر نسح نوزوا

 كىدجا رپ هدکنج یانثا یدلروا ینیو كنراراس بونلوا نامرف هسح از ربم

 ناج ندهکر عم لح ید كب مساق بوراو هنن نسح نوزوا رارکت بودیا رارف

 ٠ نصح بویارغوا یتسهعلف هکشلس هلهجورب بوراو هنلیا ما بوراتروق
 ۰ یدلیا

  eواتعزهو نسحزارد فاصعء همزع ۹

 كلام كنس-ح نوزوا ماقتا ودع.ناخ دع ناطلس ترضح مالک لصاطاو
 زو زک- نوجا كمروتک هد رب یتسارج كنکيدنا زارد ینتسد یدعت هبهعورح

 هرزوا باتش تاکرو رو هنود نان هدزو رف زور ر هدنلاوش رکن

 ندو ق زا ها n ر هظ هظ هابس ناسا صوص# 4 داعس AN تولوا راوتسا



 | لغوا ثلکب قاسحا هدئدراو دن راصح هکفلس هدنسانس ید شع ڙو رکم

 ]| ندکدتاراطحا نیمزاولراصح خد اشاپ یدلیایلسنیب.مل بودیا افو ہن دعو
 . | نامرقو ییاشا و لاوما ن لوب هدنجما بولا هلباربج ید یتس هعلق نقوم مص |

 | هرصاح یدیسهعلف هاولو یدلیالاسرا هتل ودرد ًاعمییرللایع ولها كنب رللغوا
 ۱ ندبیس یرلکدتا تفل و دانع هدهرصاح نیح یی راطباص ما دعب بودا "

 | لوفشم هحصق و اثاب دجا یدایا نارب ریشعت ةمعط یتحاقر و نارپ ندجرب یالاب

 17 | یکب رج ریما نالوا ریزو بوشوق رکسع هکب ساق هلا دجا ریپنسح نوزوا نکیا
 | نالوایمهداز مع یتح ییهنسک قوچندنمارما رادمان نیعتم بودیا هاپس راد رس
 | اوشپ هنسهشاط نامایب ناکرت نامرف دالوا یدردنوک هل ییاز رم هجفسوپ

 : كنساباعر هلا لظو روجو رابدلک هتردودح دافوت ندناوپ رکب راد بول وا

 | قارحا یمدق نادناخ لوا بوسصاب یی رهش دافوت هلةءلایلعو رایداد نیررکچ
  رالاظو یتکیدتا هساوبس رو لصاماو رایدلیا رازآ وروسج یسیلاهاو رانلاپ

 | بودازوا ر | هنلایعولهاو هنلانمو لام كنلها تیالولوا وردرلذعا هداقوت ید

 تک رح هرزوا یماضتتم هب اکر تعیبط یجدهدنا بوراو .درزوا هبرصیق ندنا
  یرادعم كيب نوا بونود هنس- و ریک كب رع نالوا یرارادرمم س ندک دا

 هرکبراید یسودنک بویوقیلاهلبا یرالوغوا نامرف ییاز ريم هجفس وی هليا رکع
 | یدیج و نامرق تیالو هلبا یتلالد یراوغوا نامر ید ازریم هچفسو يدنيک
 لوضف موقلوا یدلبا رلتلناماکهدرارب یتیدراو كرهدیاتشد هوک ریسو تشک

 هراکدنوادخ عع" یراربخ یکیدتا لولج هرزوا یپجو یدعت هدسورح كلام |

 . نودرک قاط هلفغلایلع بودبا شورخو شوج يرابضغ یابرد قوب لوصو
 | بوردنوک هشرش ماکحا هفارطا یاماو  ریدروک هنساقب رادکما نیراقاطن

 | یکاح لوسیاک ییاشاپ دوم  رابدرو دیک ات هدناب راضحاو عج نررایهاپس
 | فک كرعط نشور ریزو لوا یروهج روما بوروتک هت. اع دنسم رارکت نکیا
 بولوا دراو نوامه طخ ه نطصم ناطاس هدازهش ریدتا ملست هننافک

 تخناوج "هدازهش  یدیاشلروب نامرف یماک و لاحترا هراصح هرق ندوینوق
 ۱ | اشاپ دو انکروشک ریزو رابدلبا لاحترا هراصح هرف بودبالانسا هما ید
 3 4 تلود هاوخدب هدفدلوا فرمثم هلا یهاشداب سواپ فرش بواک ندیلوسلک

 . || بولوا ببرف اتش لصف بودنا هدها شم نب رالاجعتسا لاک هنسهلازا كرانالوا
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 | چ هبالع ریما نالسرا مچ هنییاموک قاس هیجوتو دینالع ریست

 | ناروالد هججو ناطلس نامرف اشاب دجا دک هدنسهنس ىلا شخ زو زرکس

 | یرنوط نکفا حر و کش هتعلق بودا موعش دن رزوا هیالص هلا مور

 راصح لها كدا عورش هکنج هلناپم لاک بوروق وشراق هراتصح

 ام

 ناغع زالوا كلبا سابق ریصخ اتش تموصحخ دارا رنو و زاروط وراق 1

 یرنانسو غب ر دی وسم هرزو' لایا حوا ینداعس ۴ و یوق یلود كنلغوا /

 نسهدبآ لص هوا هکر دو بسانمر 9 رد انعمه هل رعظ یراهح وتو ناتسناح ۱

 ود ( ژن ۳زقیک ثبع بوق یهارهاش ٭ زخنا ملو دانع نالوا لقاع تی )
 ندهعاق بولوا لماع هر راتشصنءل ان و ج د نال را جت راد ارا تک صرفا و هنو کو

 ےلسنییراصحو مدقتلیمکت نیعسا رم تعاطاو رابداوا تاقالم هلا اشاب بوقبچ

 یدل وا یسهدنکفارس نابشا كتلود هناتسا لواو یسهدن كهانیلاع هاشداب بودبا

 جلف هرکص ندکدتا طبض هلیقح اولو عباوت ینراصح هیالع ید اشا

 هلا هجرت نسح بوتلا هیلاع هاکرد هلا یلاوما ٌهفاکو یلابع لها یکب نالسرا

 یدلیا دنهر ندیهاشداب فاطلا و دنلب نسهرمو باستنا هتداعس باب

 مارکاو زازعا و مارتحا عاونا بولبروب ینازرا هلا یم ضعب یاس نعلم وک |
 ه دماحرف هتسسخ ماتم لوا مایا هنر ید هلا ی وم یداردنوک هبااح لوا هلا

 كا ليس هن ام راکش نوکر نک ردآ رور یناقوا هل | رورسو شدع بودنا مازا

 تل نیعلوا تدر هارد راد لوا ردنا راذک و زی قارظا تولوا راوس

 رده روت ه سهم تولوا راوس هل یک نت بولو یک یضاحر هدای رد

 هلا ترسح راهراصب لواو ردشعا لر یکلمام هل و یدالواو ینوتاخو
 ۰ ردشف وا نفد تدرف هدر یر بودا تاقو هدنا تور توو هلتفرف و

 + نامر الاغ نع هلل وا و نفومو gE ةعلق ى 9

 + زارد نیس هاش دېش ےشح تعاب و ۳

 یوئاخ هدکدشنا رارف هنس نوزوا كن قاصسا کیدا شه وا رک ذ اساس

 ندکدتشبا ننربخ یافو كنساباب ... یدیا شاف هدننسمهاق کلن لغوار و
 ۱ ناتطلس مدنا یدر و اصر هراصح میلست توردنوک رخ هب هناتسا هرکص

 ید اشاب بودا لاسرا هماح لوا بوشوق رکسع هنانشاب دجنا لدک 8ا



 | | یسیحاو یترهش یلکرا ادعام ندکدتیا باہ و بارخ یبهدنرال هلکعیا لاه |
 ۲ | رد ندنفاق وا هر ون» بدم رادو یدلبا نالا یسارف 9 لاها و نارو هل

 ۳ ۱ برص كنانرف زاید كب یماق یدلیا رارق هدنناج رکبرادد هلبا رکف لوا یدلیق

 || تودیاهلاقم هللا اشاب احا هدنرزوا توم هل وفراضعب یکیدنانصع هنن راغاط |

 . || نسهعلقتوع اشاپ قا ٣ا هرکص یدلیا اجلا هنسح نوزواخدلواقجل وا مزنم |
 هدکد لکه بارسا را راصج ح واو یو ؟ راو یدناربمت جد قودکن پوران

 ترس سو

 نر و لی ام عج لصاط و /یدیازقیا هش دنانبفاع بودیاتدام
 ۱ ۱ خا ندنسانغاو لاعاب یاباعر نوک اولو لحاد هنشالو نامرف بولوالفاغ

 هنرابد مدع هارک لوا یراهانک ی نابیتسا كعا هانوک یتسیدعت تسد هلکم د

 ردماع ۷ روک نازح REN HE یک دنا تبثاعو یدروښ

 ۱ یتامرف "هرومعم كلاع هلو ¥كنالوم ى وم دار ررمنم . كنىلاعت قح نطل

 | قراو هنرابد قسراور/هرکص ندنکیدتا بارطضا نر ینناکس و بارفن
 ۱ | كزوو راک قسراو/ یدهلب شید هنعابغ ید كفارطا لواو یدتما
 ۱۲ ۱۱ راورخ هوبا لوا كناشابدخ راوخاوخو رامن ادخار من
 ا ع بولآ نلوب هدد نرد یلشاط ر هلا 0 حج ندنراهداب قسرا و

  تبیفح یدروشود راوسو هدای قوح بودبا كنج مک و یدرووا
  یراس یدلو تاح هلا روز رازه نصن لرکسع نالوا هلبا اشاب دمع کوب لاح

 3  نازخ داوما تا بصخ و ىدلوا فلت هدکنح :یانا هدکن ئداو لوا

 ۱۱ یدووس یا قسراو رهسیک هتسب سس لوا  یدلکود هدناتسکنس لوا

 1 ۱ شما مرک ب بحاص بجع یراترضح اشاب بوبلوشراق یکب زویوا یوق قسراو
 | كناشاب د رای دالشقلا ۷ كلا یلام ییدنامج مک

 هنامز لوا هرو نم تهد نیغلوا یهاشءاب فار ها تبحوم یعوحر هلهج و وب

 ۰ یدلروب ضیوفت هناشاب قاحصا نالوامظعا رزو

 ِ و یوک را عاق څو نام رف راد اشاب قع” | مظغاردص مزع 1

 و لوبناتسا بنام یاسمقا ناک قند ال

 :هدنرال تولوا ناور هننراب دنامرق هلاناوارف رکسع هدنسهنسشب شغب زوب 3

 اجلا هنسح نوزوآ ندا هليا ما بولوا هاکا كب دچا رپ ۰ یدراو هنرزوا

 ییسهلحم یارسسفا هدا اا الج یداروس ندیاسقا روا 4 ایهاشدان نامرف

 ۱ ۱ ۰ ردیل ویو لح لا نالوا فورعم هلکغد
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 هليا یهاشداب نامرف بوروک لوةعم سکره یریذپلد ریدنوب ردروتک ها 1 1
 هرکسع توراتیجهقویع نسادص تلواضاح ردینوک امفی4تربا رای دانم هک ل وا

 جاس هلا) رانالوا یسهرهز هدنوودو رانالوا یسهرم هد عاج رایدتبا ۱ ۱

 / رهس راصح حر, را هاپس هکمد لوش ریدلوا رظتنم هحابص بود (بیرش |

 میس و ناشبرپو هدنک ارپ یتلط رکشل بودیا راکشاكباتفا تیار یسعث هرزوا | 1

 aj) تلکوت) انب رفظ هاپس یدہا شعا نادنخو رورسم یلاع هلا هد نه ۱ 1
 نامیج ندنناهد راپ وط راد رو هراصح ندروغارب ںولوا اب وک ھلیا یسادص

 بویمریدچازوکهنعثد ندر هنخریراقدقب هلرلپوط و یدنروبناعسا خرج هلا ناخد ||
 دوشنو را.درق یتسادعام بوکح هربمز یر الءالباق همادخت-او ریدرک هراصح |

 یهاشداب تافتلاو دنمهرم هلا تمینغ بورک هند سایت یب هللا رایزاغ ندنذج

 یروظنم شدلوا هرزوا لاونمه لاوحا لافد لازنج رایدلوا د رس ها

 بوبلزوا نساقب صالسخو یدچا یتنکلب رارف راچا بولاق ندکرادت قحلوا
 هدنګا ای رد هدنسهل اقم روب نه علو 6 ربیتعاد یرسشن ات الوم یدحاق هلع" | ىلع

 یباهدنا یسهنزخ كنعثد هکندا راو زوغرر شلو راهتشا هلکع د راصح لزق

 رایدنیا طبض هبیهاشداپ ساع نرخ یلاوما نالوا هدنا بوئلوا حق زوغرب لوا
 هدلاصتا ترسم لاسو و رایدروب تدوع هنراتداعس رقم هلا بلت حارشنا هدع)

 ینومطسف ری دبا.دنشاب نوا زونه هکناطاس جناشیلاع "هدارهش هدنلئاوا كبجر

 ییطصم ناطاس یردار .دنسهنس زونط شع زو زکس یدلرویب تیانع قلا

 هدنامرت یرادعم لبب تلا یدلوا یلاو هنتالو نامرف هنرب كنا 1 ندشافو

 هننوق كنيفوچلس نیدلاءالع ناطلس ییح یدتالیمکت ننف قلروشحمس بولوا
 یدراردیا یلعت هلکنا بودا حض راهقلح هیف و جاقرب هنرازروک نالوا هدهدنرالو

 ناطاس بابک دیس مان دیشروخ لنایلس هحاوخ یدا راو یرعش رظن یو

 ۰ یدشغنا هجرت هنمان یزاغ ناخ دم
 وڳ امزهنم شعوجر و نامرق بناح اشاب دمع مور نفر »۴

 تودیا تدوع ندنرفس زومرغا ناخ دمع ناطلس نارود هاتشدان هک زوج

 نوجا قد كن رللغ و ا نامر اشاد مور رایدرو نوب امه لوز هنن را هنطلسلا راد

 یلوطاباو بونلوا نییعت واب جاقر د ند ۳ دنوک هنامرف رابدرارکت
 یل شو روج هش اھ ا لوا یدلشوق هلا راشم رزو یزک ۱ ككنسامم
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 || € ناطلس ماب ینومطسق تلایا هیجوتو زوبب غا حب ناطلس مزع
 لاعفد مات لارنح ندن رلکد كنرف هک دلکر خ هدف دلروم تدوع ندنرفس نامرف

 راتفرک یر اسم را بوشود هس رزوا نا هلا هغردق هدا ز ا

حو رخو ود یدتا رسا بودا
 لصاو رزیرس رف رغم هاشداب را تش

 1 قحلوا

 یلوساک یاوروم كلم بون اوا نامرف هنراضحا نوامه یاغود نامه
 1 یراصحا كراك نالوا هد هبناعع لحاوس بولی روب هیجوت هب اشا دو یاس

 رازج یدلردن وک ماکحا هفارطا هنعج هایسو تونل وا شرابس هلا راشم ید

 0 هل | یبح تععنم هن رزوا راهربزج اج هک یس هر زج زوم رغا نالوا هدهسنات و

 : ردشلوا عفاو هدنس 4 اعم كن رهش هنا یراکدد اکا هندمو ردشلو زامما

 یراررمض كکنرف نمد همالسا راد ندراذکهر لوا بولاق هدنفیصت كئرف

 داف هح بورکه نامل هرزج لوا یرلک ك رف نالکندهدبعب ٌهفاسم یدیاررقم

 هنلحاس یلیامور یدیا راردیک بولیش هرکص ندنراههورکم لاعاو یدیاراردیا
 ورافو یرپوک هدنلحم فوخ هکیدبا راو یسیرپوک اعصارب هدلحاس نالوا بیرق
 0 ىلق توق تم وف رم لارج یدیارارولوا اوربیو لابی هدن | هعلق بولی ریدلاق

 هل ره هرو نم علق هکیدلوا بجاو هجریدشو یدبا هدکعا داقعا هبهعلق لوا

 3 ۳ رابرپش هدنلئا وا یس هنس جوا و زو زکس هنل وا یچس هنعف هسرول وا هه رط

 || ریدت هک اشک هعلف یاشاپ اصوصخ رایدوروب ها رکسع ندرو رګ رف هدنخرف
 ندزو بودبا هداماو ایمم ینبابسا هرصاح ندارد بذاح یدیاریظن یب هدر و

 ندنعص وم كنربوک اعصاو یدلبا هطاحایفارطا كنهر زج توراو هل !یکهدان ژ

 ییهعلف ندنرزوایرپوک راروالد زلاق هشابو ناح بونلغاب یرپوک هرزوآ رایکجافرب
 || لارج هدانا وب رابدلشاط هلیوط كنس بولا نفارطا جد رلیکو رایدلشاب هککود

 هدهرق هدایرد بولک هلبا هغردق هراب ناسکس نوح وا نیعم هراص>لها موقرم
 کت ندهغرالا تویمهدنا تا هغمرا و وبا كحروک یمالسا رکسع تیعج

 یراکدرو هراصح هک یدباون یدارم یدقاب ندقاریا هلا ترسح هاکن و یدئار

 شیورو هربو لالتخا همالسا لها لاحرم بو ورو ندور ېدو تقو
 یدلبا رم یغلوا عئام همالسا هابس بونلرضاح یجد لوا كحاب ییغجهلوا

 ید رک روشک هاش بونلوا هاکا ندندسافریبدت كلاعف دب لارج بونلالد هدندنامون

 رانو ندعالقب زونهیرل؟ نشد لورو هراصخح بویفلواریخأت هکی دن ایی دهل و
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 نیشه هلاعو نکج فالخ رشع. یدل را تسکش یرکسء نامرف یدلیهدیا ۱

 یدل ردنوک هعانبتلود هاکرد بونلوا ربمزردو رسا هک قو ندناینامرق نکا
 ۳بار ود یرلتابحرام وطو یدلروک یرلدیف توتال وا تسایس هنسهلج هل ایرانامرف و ۱ : 3 3

 | بودبشیتفت نکو دیا «دة یرالغوا دوغروطهکیدلروب تراثا هباشاب دوم ندا |
 هدنغاط راغلب ید اشا ۵ ایا لح ندا فرح نردوحو نالوا شیوشن ةر امر 1 9

 . فقاو هلاوسا ریلوغروط یدتا راغلا هبناح لوا بولوا ر دربخ سنررارق _
 ح هدن راد دا و صءب دلروم.و اا دو رد دحاق هس وس رط نشد ودح برع قحاوا

 . نامزف یسهلج یدردوک ه هناتسا بوکچ هریجنز ینسایا وادوغروط یغیداوپ

 ۱ ندعدانص له او فرح بابرا نزءدنرالو هبوق هرکص ندقد لوا لمف هلا یهاشداب

 هصا د اشا رای درو نامرف 9 ىسلروسەلوب اتسا اوا ءہح الص و تالباق هفت ۱

 نودا باع ۷ نه رودرا رنو | یراتراهم هدن رلتعنص ریش یکیا لوا الاثتما

 اشا دو تناشاب رع 8 رنالوا هدنماه»ییات ر زو یداب لاسرا 9 رظ هنطلسلا راد

 نسلوارکلد هق رطل وا عو جد رعص نشور هاشداب هلعلو یسهقاس توادعهلبا ۱

 ییدانعانوحا رلنوک روس تورودود تصرف 4 ای دانا تهمت يصعب بو دیا د

 هبیراب رهشرطاخ وند یدلیا اجا هباجو هليا افجو روج یتسارو اقا هليا اشترا

 یدنلوا ضیوت هیمور یاشاب دڅ هرو نم تمدخ هلببرقنو یدقار همش
 لبم ذاط و یدزاب نفیدلو بوقارب شل وش ییلخ رايد لوا ید هشاب تس لوا

Eو تان راترمصح هرس سدق یور نیدلالالج اب ال و» 3 یدزاندل و بودا ۱  

 راکدن وادخیز وام هرکصیدروسهب ید ییلج دجا ىلع وا ىلع ریما ند زل هبط

 تبیبط بوروب قالطا هلا فارشا راس یزیزع لوا قحاوا یمولعم كني راترمض>
 هب نطصم ناطلس هدارهش نامرف تلابا /رلیدرب و تزاحا هکشک هنیرانطو هلبا رطاخ
 دن رلک داک هرانصح هرف رلب درون تعجارم دن رط تداعس رب رسا توئلبق ا

 رزواشان قاحسا هنیرب رلیدتا لوزعم بوریدش هنشاب یعاتوا كناشاب دوج

 اب ال وم هرب تونل وا لزع ندهروصنم رک اس یاصف یلغوا هدرفسو و مدشل وا :

 دا رسا ندنسح نوزوا كن قاحما یلغوا نامرفهدر و مع هنس و و ردشلوا نادل و

 نکیا هدا هدتیا وز رب و یدتا تافو هدامهر نک ر ولک هنطبض یوروم تلم بود

  هابتی ربا رخاراکزور * هاوخد هلوا هتلودوب هکیک (تب)لرربد ردشءاتافو |
pey, 
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 n اسس هدنلثاوا ی دن ۵۸س را نر ا هک ص ندقدنلوا ریدتو

 رابحصا هفرطره و راد دل وا لخاد هنش الو دوانرا بودا هار مرک هل |

 | تعاطا دناعم اط لوا تبقاع ر ردشمریک هشرللا ناوارف تین بولاص

Aبونا ندراغاط راذک را وشد یراکدتا علا بولوا تلا  

 رخ لاسب لاس بولبق تیدوبع ضرعو ریدروس زو ههانن تلود رد

 هدنایفط هاکی هاک و هدنابصع یسهفاط دوانرا نکلو یدلوا لوبق نرق هچرک |
 6 ا نامرف هنسان را وتشا راصحر اطابتحا نوا لدم سس رنو احم نیغلوا رابتخا ی

 هدعب یدنل وا هیعمت هلا یا ناتصبلبا قحا وا سمیم یعامتا هدندم لس بونلوا

 زا فا ترشعو نیا ترهش رهش لوا بوسلک هن رث هنردا هلا لابقا و تاود

 ندقلراذک ا رخ را درک دب نالو راسا هلکع د دنا سا نم لرادرس دوان را

 ۵ ےن بوروس بولآ یرلن و نالوا هدوالب هد راعاط نلد ناعلق بودا راه

 ۱ عومس یرخ یکیدلبا هرصا# یراصح ناصبایا نالیاب یکی یرغ ندنداسف

 نوحا یذخا كرادغ لوا هلا راکش ودع رکسع هدرو زم هنس هدقدل وا یهاشداپ

 هنسهدن يکيا هلا قلقاصس قالو نالوا هدنفرصت بولبراو هشرابد دواترا رارکث

 نا هدرلغاط نرص نامز هی تويم هریک هلا رو نم "یغاسط بوروک یتازرا

 هل وس رفظ راد دوانرا یدلیا رارف هدناح ناتسکنرف هرکص ندقدلوا

 ۰ یدلروس تعزع هلوساتسا هلتداعس هن , یقهل وا رسیم

 دک نامرو بنا هش نفر ¢

 تولوا تالاس RE تنایح هلا تدنامرق یاضتعم كب دجا رب یلغوا نامرف ۱

 تیعر هاشداب كدا زاغا هضرعت هبهیاقع كالاعو زاورپ هنساوه دع صم هن

 | ندنامهم ھا یعفرو عفد كباب لوا ق ك لوا هک ندندامسف كنلغ وا نامر 9ها

 نارن بودا تکرح هلا ق كمروتوك فرصت هضرو یتکلام هیلکلاب و بولم

 هبهبام كب دجاریپ رلیدلیا هجوت هنیراید نامرق هلیا نایاپ یبرکسع بوی ا فقوت
 یراترضح راک دوادخ یدنا ناحیرغوط هب هدنرال نامه بولب نغید)وا یرادا

 دادرس هرکسع ییاشاب دوو یدلیا طبض یتسههلف هلاوکو  یهینوق بوراو
 هیظع ور راع هدننابم ك دچا رب هلا اشا دوج یدردنوک دننرز وا هدنرال بودا
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 یلاومت د ی ح ۳ رد هلا شواچ اب دایر اشک هعلق یا ۱

 نو دیش ر رک سا نام د

 رودقم فرص رومأملا تسک ید لوا هديا تف تفدو یعس هن ريڪسل و تماقا

 هکیدروتک هلا ملا یرلهعلق مات زودلب و دودو طاریسم و یروس بو

 كااص لارف 9 ید یراترمهح هاج ج هاش داب ردر هشم هلکع د ییا یراق الاغ

 یللدم هدانا و یدبا رلشمروب تع زع هن رزوا هفوص نوګا عفد ییرش

 یرایک كئرف نعد ناجا نکل رارفو ناحاق ندهروم بواک یدارف ندنساح

 ناطلم هدنرکدتا ضرع ود ریدنا ك هزعماب_ یراصح تولک هزم زوا هلا

 بویمروک اور یسالوا لاعاب هدنلا لالصلها كنساامر یللدم لاصما مرا

 لاععتسا هجورب هاشاب دوم هدهروم رلیدوف هربخأت یک هندناح هنسو

 ندیلوبیلک ها رادرک رفظ رکسع نالوا هدشناب هکرلیدروب بودا لاسرا قالوا

 ندهروبزم هر زج یییعالم لوا هراو هن رزوآ یالیدم بولواراوم هنرایک اعود

 دمبج وم لاع نام رف ید اشاب هدبآ ر وقم هلا رېق ڪپ یراندنا هلاقم و رود

 ید راکز ور بون هرابک روفلا یلع هدکدلک4 یل واک هلبا ربثک عج هدرپسب نامز
 ینعثد كنرف رلیدلوا لصاو هنسهعلق یللدم هدنوک یکیا ر نیغلوا قفاوم

 ب ولوا نوزح و لولمو نوک نکید هر للاخ كحروک نیکو دشرا نواه یاع ود

 ناج هناجت لحاس بوریک هن رايك هلڪعلاىلعو . رلیدناص هچحه نب رادیما عاتم
 كن رلک نعد هکر لیدر وک رایدلک هرانک هكدا را ترصت ركع را

 نادراک یاشاب ندنکیدتا هدهاشم یتیرارف لراتسک اخ نعشد رسا رالس هدر

 هرکص ندک دن اریمعت یتیرارب تارخضعب كس هعلق یللدم تولوانا دنخو رورسسم

 هدهروم یلارف سورکنا دشا و ۰ یدلیآ باش هتفرط نیا

 راسوساجینیربخ یکیدتیکهلتبالو بو ود ګل واهاکا ندنمازبنا تنبرکسع كنرف
 لالجاو تداعس نیفلوا بیرو اتش لصف هدنرلکدروتک هنب راترمضح هانیلاع هاشداب

 هلیساوءا سورکنالارق كرادوانرا  رایدروم تعزع هنفرط یراتنطلس رقم هلا
 ناطعلس ید شل وا رک د امدقم یکدتا زارد ییلسد یدعن هبهسورج كلام

 ریدروب هجوت هشرابد دوانرا هلا :e ركسع نوجا ماقتا ذخا ماقملاع

 aS دومچ یم میم n سپس

 یأر هاو رخأت نوک ير نوجا و وا عج هاپس هدقداراو هسارفص رتسانم و
 تب



۱ > ۲۳۰ % 
  مناصم ريدنو هلاع لاوحا ماظن بوروب فی مشت یهبن,طنطف كالا راد

 ۱ صن لولم رابس یلارف سورکنا هکیدلک رخ نکیا لوفشم همدآ یب

 مالسا ییماقتا كنلارف هنسو هک راشعا طرش هل وش بودا قاتفتا هلا

 | رهلاص نیفآ ندر هجن هدسورح تالام ندفرطره و راها ندنهاشداب

 ۱۳۱ ا ورم توت شود هتسوا هروم ملا رک هابنی الوا

 | نالوا هدهروم "هرزج بوشوف و بوزود رارکت ییراصح همرک ینیدریدش
 زا فا هشالو هنسو ید یلارف سورکنا راءهدیا یعس هن رضست كراهعلق

 | هد لحم تصرفو و هدا هلازا هلا تسد برض یمالسا لها "ماکح تولاص

 || هغلزاردتسد هاون نالوا هدنراوج بولوا لدکی هلا هلذخ لوا ید رادوانرا

 ۳ | ادم نودرک هکرد راثا تشجو رابخا هلوکو ود راو اقا كعا زاغا

 3 ۱ رکسع ییاشاب دوج ریزو بول وا كلاس هنکلسم ( مهالف مهالا ) ہدقدنلوا ضرع

 339 دوج یدایا لاسرا هنناح هروم هدنسهنس زوفط شل زو کم هلا ناوارف

 3 ندیکلوا ماکت“ توبات ییراصح همرک تواکرلک دی مدعم ندناوصو گاشاب

 . || بوکج هنراصح سوفروک نیرابوطو یدیا شا هداما ییبابساو تالاو .دایز
 | لغوا ناولا یکاح هروم یدنا شلشاب زور تو اوک ییتم راصع لوا
 3 | كنهعلق و نما او موع موج ه یزید یدا روم هر هظفاح یب هعلق رو رم ك یا

 ۱ .دنعا قصلوا دما ندصالخ را اا نفر اف لآ توط ترش
 نوا دابو راوس هداب ز ندزو بودا قافتا هلا راروالد نالوا رو صح

 ۳۳۱ و رراکزور هرت لوا زرادمان لوا نامه". ریدلوا هداما هكا
 ۰ یا دصو ریبکت هزاوا بولیکو د هرشط ندروغوارب هنتي نوح ندهعلق هدرات
 9 ۲ یجدیراسوساح امدقم بودا اقلا یر ورد كاعرلملوا یرریشو موک

 | نالوا هرجا هصک هلکغا مالعا نیکو دلکب یرق هن راصح همرک كناشاب دوج
 رایدناص یدلک ییاشاب د وم بویر و نلاقحاقلوا ندراصح لها یوهو یاه

 | ازفا رورس "هثداحو داشت  رلیدتیا راعو سومان كرت و رارف هلبا تیلک
 | لاطا هلفغلوب یبت ندکنج تالا یراصح همرک بوشبریا هدلحم یفیدلوا عفاو
 . || نیغوج بوناوا نییعت یراغلا هجندرا نمد ندیا رارفو یدریک هریضست ةضبق
 ا || تاج بورک هشراک یرانالوا نمالخو رایدتا كاخو نوخ هنشوغاو كاله

 1 رب دک بولیکح سماخ و بئاخ بوناف هزودن وک یدک و بوتا ناج هنساش

 و <
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تب هه رد باج یلاع هاش هلا یرلر دار ا / 3 ۱
 نامر د ی ل ددرد تولا 
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 دعو بودا تجرم هرلن و تمرکم رب ناطلس 4 | هدنیاط ناسحا فطلو

 نامرف هکب قحا نسج نوزوا هجرک ٣ یدلوا شم تیل 4۱ بو 8

 جارات یکل اعم ایات نامالامنکل یدر دتا سالجا SS ییهاکتحن 1

 یهاکتوکحهدعب بودا یدعنوظهجن هلجابو یدلیا حاتحهبهبح ییالو"یلاهاو |
 هلا رکسع رادقمر نوحاتنواعم هکب قصا دجا لزق ه-ةدلوا هناور هنفرط»

 سالخ یتهاکتتوکح بودا دا ماهکب دجارب كهاشداب كب قحما یدوقیلا

 دج ا یلغوا ك برفعبانالوم ندنسالع یمهنامز قعلو) ءاک ا ندنکیدنا دهم هک آ
 قمالوارییظ و نبعم هنیراردارب بوردنوک هفرط تداعسردهلبعیرط تلاس ری یلج
 یرترمضح راکدنوادخ یدلیا دهعت هکمر و یتیرهشکب هللا رهشتا هرزوا یطرش
 را ههل یکیدتنا ضرع هز هکر لیدروب بودا لاسراهکب قحا یی یاب شواچ ید

 دازایربنق شلوا كع ادا ییمان هدههنوکو ر.شلوالخاد هزفرصن هضبق هلاعفد

 هزب یتسورندنپ وص هب ٌشراهچ هسراید قملوا نیما ندنرکم یراردار, ردمبک كعا

 هنلودرد هلسأب ربخو لاصبا هربم موئرم یشابشواچرو رمیتیرما نوستیا لست
 هرزوایرلناشیلاعنامرف كح دبا ضرع ینتفلاحم و دانع كکی قحا بودبا عوجر

 هن راب دنامرف بولیشوق هکب دجحا ری هللا فارطا یارماضعب كن هزجب یکب هیلاطنا
 كنج بولک هرپ رب رکسع یکیا هدنرازاب غاطهدناورریو هدک انمرا یدنلوا هناور

 یدایارارف یرغوط هنتالونسح نوزوا بولوا مزمنم فرظ كب قحا هدنراکدتا
 دنلیام.ا نامهبولوا كلام هنیرادد نام رف هل ا ناهج رابرهث .دادما كب دجا رپ

 بونابق هدنا ینوتاخ هللا یلغوا تکب قحا ارز هیمرک هفرصت هکیدلاق هکفلس

 ییراصح نالقصو ییرهشکن و یرهشنا دنسل اتم تنواعمو هدعو یدیا راشلاق

 هداف هن یدردنوک هنداعس ٌهناتسا نی رلحاتفم بوکح شکشدب ینییرا زا نوغلياو

 كلاعو زاغا هداسف هصن بواک هروهپظ تثابخ نالوا زو دنتیلبح تبثاع

 هدهاشم یسارج كنلع ارسات هدناهز زا تودا زارد ینسد یدعت ه هاع

 رک رک س شاب ( تاب  یلاعت هللاءاشنا ردقج هال وا لیصفت بیرف نع مک تت یدلیف

 ۰ نوه#لدلوا راکنابز نمروط ناغوط * نوجه؛دلوا رازا

 < دوبراو كنرفرش عفدب ناطلس مزع ۶
 هرکص ندرت قیرابدو راد بودا لتقف یلارف هنسو رکر وشک هاشداپ



 و

Eا اا 3 ف د شط اض اش  

 هرو نم کاح نیرخا ترصن بودا هما تا نام مص یهصن تودنا ش

 ۱ تافتا تولوا یرش هلا مالسا فرش یغوا لمره رو مو ۱

 یارف كسره هرکص ندند۶ زا یدصاب مدو هنرازو بصنم تبثاع هلا تاباغ یی

 ۱ 2 هب هساعگ إلا هبلکلاب تبالو هدنف ضت هلکعا هجون هننرابد مدع

 ۰ یدل وا

 < توا كل ظبضردشدلو تالخاو كب مهار | نامرن نا توف

 هتسمخ تیا كب میهارا یلغوا نامرق هدا س تس یدب ا رو زکس

 قضا هکیدالوا رکا یدیا راو یلغوا ید بولوا لاح هتسکشو لاح یو |
 هدننابخ لاح تولوا هت رزوا كنا یافتلا رظن اعاد یدا هلوا ندهراح ردکب

 ۳ ۱ 2:دالزا ا یا شوک یناززا | هیاکلات ید هعلق هکفاس «دنابا چا
 دارم ناظلس رنو ردقوص هرون و ناعلسو ند اءالعو ساق و نامرف و دجا رد

 ندرایدنک كا ءرااباب ید رانا یدنا زا راتعا نادنج هلغلوا ندنسهربش,هكناح

 قوکر تولوا هدنحر یررظاخ هلکع | هدهاشم نفالخ لب راهاولخدو ن وا رضا

 ندهعلق نکیا شارف تحاض یرارد زان دتا ولع وا هد رهش هوو هه افنا

 و r شدا راما ہدنناح قلا ین وا

 نماخ لجا ( تبث“ ىد دا كاج نتايح نابرک كاله ةع: هلا فعض باف

 كڪعدا تافولغ وا نامرف xX نامارخ ید) وا هنسآ رگ مدع نامرقنا بوعا

 هب و یکد ىح ا یردار دونی تولوا نیش منه هده وق ك دچا رب

 قرص هرون هل | ناعلس یون روصعم هنلیا جا یتموکحو رود ندنهاکتح

 رلبدنلو تیاعر هللا رلزاع را دلوصح تردا اه هاسنا ناخ دک ناطلس

 روصح: هنغلدل وا رود ندنتهوکح یرد نکردبا قاحا یاوعد ن قحا

 هنسهلح ممر ههر دقت یک: د ر دنوک رکس۶نوحا دادما و یدل,ااعرودا دما هص لع

 نعاغب كکب قحا ننح نوزوا یدابا ما لا ودهعت یکر و هنینح دکس كم

 كن قا ا هک دلکهساودنس ندوب ناز را توشود هعیط تحدیشا نمات یرولفو

 فج هیلوا رداق ه هلام هل ارانا ك دجنا رب یدروتک نی رابدنامرق بودنالابنتسا
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Foهک ۲۲۷  
 لاحرا ید ندا لارو یدلیا راغلا هباح لوا قحا وا یوم كناشاب یفیدنابق ۳۹ 93

 بوسیمهدنا رارق جد هدنا بوسشود هبهو ندلاجعتسا كنا اپ موقم لارق
 مان یاش یدلیا نصحت بودا رارف کا ۳ راو ا راصح ر مان حولک | 9

 ۲ تعهد وتجز اوا كا ۳ لس ردر هام راصح یکیا ۱

 هدراصح رانو لیل بوراو هشرزوا هعلقو رایدتا روبع ندروبزم درد هلا | "
 رسا لابقا؛یب لارف رایدلا یی هعلق هلبا ناما تبثاع بویلیا كنج هلا ند نالوا
 ید ینا بولی راو هن رزوا كن هعلق مان یاحروا یکیدتا نصح یردار بواوا

 ترصن هایس جد راکش ودع راب ره هدمایا لوا رایدلیا ریخت هلا ریشعت برص

 ییردارو یلارف اشاب دو ريدا هرزوا هرصاحت یتسهعلق هګاب هلا راعش

 راتفرک كن ردارب هليا لارف راصح لها هدکدرونک ههانبلام هاشداب روطح

 لدنصم هکیماطسب ىلع جش ریدتبا راصح لست بولوا رادربخ ندنفیدل وا

 هاره هبا ءاج یلاع هاش هدازغ لوا ردفوصوم هلا مولع ٌهطاحاو فورم هللا یا

 دنسو .یدلروا یی و تلأم تبکن لارق هلا یساوتف كنا یدیا ءاکرد مزالمو

 مشخ دنک هدنویام رفسول راک ییا یلواب و یبا حاوف لصنم هشالو

 رانا هدلارف لق ز زور راب دابا سيح هدن- سهط وا رایج وڏ بوالوا د هما یهاش

 هنسسو و یدنل وا قالا هب هام < دسورحخ كالاع یربذکلم تولار لق جد

 هنسو یدلروب ینازرا هنلغوا كب تنم یتلایا بونلوا ریست مالاب یتیالو

 باو لصتم هنساب رد كنرف یم ی رغ بناح هک ی راد كسره نالوا عقاوهدنرق یتیالو

 ت« هشع زعو ٽد هباح لوا نوحا یرب شل نغلو لدتعم تاغ یساوهھو

 هاشدا یدایا ر ارف هنر ندنرهررزج كن رفقا وا رادربخ یکاح یدا راشم

 تو رومأم هريس ینیالو كسره هلبا رکسع زار ییاشاب دو یرترضح

 ید اشک تلاع یاشاب رایدلبا لاحترا هلوساتسا هلا لالحاو تلود یرودنک |

 هنزخ هللا باص عانغ توروتک هریک یراهعاق ربتعم نالوا هدنرابد كسره

 ه رخالاب له دشیایغیدنلا كن رادعلق هدر کاخ كسره یدلبا رب یییاطلس

 یلغوا هلا هقباف فحو هال یاناده بواوا یراح هم رط یرازو عرضت

 یملواتال-ذم هدنکلس مادخ راسهدنلودردو یدلیا هلاور هناشا تلود ٌهناتسا
 تست
 ب یم میم عهد
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 هلا یمزالم تداعس ثناتسا ههاک همد لوا هکیداروی ینازرا هبهدوو لودار || ٠

 ارت تلودوب هکمیک ( تیب ۳۳ یدیا شعبا راونساو مکح ینتیدو,عو راختقا |
 ر ۰ ردا لابقتسا ینا تلود هک ن شور یمهدید * ردیا لابقا هرس

 # د ندرکر هل و یللدم "هریزجرب ناطلس مزع ۱
 خم كنرفندهب او رازج بولی رب وتزاحاهرکسع هدلافهدنخرف لاسوب :

 نوبامه یامت «دو راد هنناج یلوییلک لا یتین كا ریست یس هرب زج یللدم |
 تودروتک ید یرایک نالوا هدلوناتسا بودا رودص یرلنامرف هنک ر ادت

 ندنرامزالم تداعسهناتسا و یدلردنوک یرغوط هبهرو نم "هریزجهدهکر تمتقورب
 هدنهزابا ندنرزوا ناخوراص ندنلو هسور بول کک ه هقاب وشراق هلبا یربلوق وبق

 اغ ود نانل وا لاسرا ندندناح برد هداننآو ریدروب لوز هدا هاتداعس تولیراو

 هللا هعلق لها ربهر رفظ رکسع بوغارب رکنل هدفارطا یللدم بولک ید یرایک
 بوش ربا راک * هرانک یدنوق بواک ناخ دم ( مظن ) رایدتا كنها هکنج

 لار را دلوا هنتسوا راصح + هلانق یدتا عو رش رازرابم * هراصح یدشوا
 3 یدلیا راصح لست بویلید ناما یروکت هرکص ندهرصاح نوک چاقرب ( ژن ر)

 ۰ یدلوا راکماک هاش تافتلا نراقم روکت نوجا صوصخو

 ریو لارف لتفو هنسو كالام ره ناطل. تع زع دم

 6 ثاسره یاهعلق ضعب ‡ ۱
 لاح ضعب و بودا لامها ءدنلاسرا جارخو هزج لاعفدب نالوا یلارف هنسو

 لاه*یتح یداراشلوا یدأتم نددودرم نعشدلوا دودحیارما هلا یسهدهاشم
 لاسرا همانتیاکش هعفدجاقرب هنفرطهناتسا بوک یمارجام قوج!ك. ىلع لغوا

 قالمهلارف بوراو شواچ ندنل ودرد نوچما یلاسراحارخ مدقاندنوب و یدیاشق
 یتعافش یرزو بوبن-ا كا لتقف یثواچ بودا فیفخحت یتوامه نامرف هدقدل وا

 یرلبضغ یابرد هدن کدتا مالعا هنن رازمضح ماقم یلاع هاش نیغیدلوا صالخ هلا

 دنسو نیراتع زع نانع هدنائاوایسهنسیدب شقلازوب زکس بودیاشورخ و شوج
 بواکر کسع هدنک وا اسز رهش لوا بولبراو هوکسا الوا رلیدایا ررقم هدناح

 ' هلا روصتم ر e بوردنوک ورلیا مد:م ییاش HCA یاشاب دوج ههاوا عج

 یطبضو رس هعلق هدنوک یجچ وا رل.دلبا هرصاح بوراو ینیراصح هقول

 ۳۹ 2 : هراصح هاب تلارف یدلک هریک ید رادنحم چاقرب هدنفارطا بول وا ممیم
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 یئاطاس نامرف هدکدتا ضرع ود ( ژن مهر وکر ا هرهیسات یهشاپ |

 || ظفح قالفا راد هلا رادمات رادةمرب ك هزج یشاب جراح یکب یلوبکت هرزوا

 ناخ نالوا هدویو ولفزاق هدنراکدلیا لوزن هنیرانک هئوط بونلوا لاسرا نوا |

 نانلو هدننایو یکب هزج روبزم بودیا نوش هلففلالع هکر هرکسع
 سوبرکنا ینشاب كلی هزجو یدلبا لصاو هنسهنر تدابث لک ی ۱

 ندولتزاف یدردلب دا لودع ندنتعاطا كهاشداب بوردنوک هنلارق 3

 هلباراعش ترصن رکاسع قحا وا راک دنوادخ مولعم راومهان عضو و ندا رودص

 رابدلیا راغلا نوجما قالفا راید ربع هدنرابم یسهنس یتلا شّقلا زو زکس

 یدساشال وا هکلاع رو هدزو رف زورر یدلشا لحام هه هلتعرس هکنوج

 هدرلیداو برص بویمزسوک شاب ندنهج ینهدلوایرادتناهفلواور ور كنولقزاق |

 دب ىلع یلغوا سون روا هکردشم د سردا انالوم یدسل رک هدرا راوشدو

 ولقزاقیدلر وب لاسرا هترافینیراید قالفا بونل وا نیعترادرس هنسهشاط یا |

 بوردنوک هارک نعثد نیس هکی نوا هنتسوا ریصفا یتخلوا هاکا ندلاوحاو را"
 هدفرط ورب رخوب نکیاهدشک اشک وب رانو رایدتاموجهمور ناروالد هدقدشلقاب ||

 لوا هلا ربهر رفظ رکسع اموع بولوا لصاو هنن راترضح رف هدنخ رف ناطلس |ا

 راب دل ویق نامه تویمردحا زوک هنعثد هدقدلراو هکنح لحم ری دروب باتش هب اح

 هنهارتع زه هدلوا؛*هلهو هللا تشهد ۀبلغ قتحلوا رادرخندلاوحا راکیات نمد

 ید ًاسایق ادعام ندرلنالوا ریز دن و رسا یسهجا كنیعالمو رایدلبا تعزع
 للاخ هاش هرکص ندنرمعا و راردا تیاور ود ردشش وا ریش هعط نشد كم

 | ولفزا یدلیا رافلثارماک بودبا تماقا .یرادش یارب هدراد یالفا
 هحالوا راکفاو تربح بولاق ندکرادنو ربدت قحاوا لصاو رخو ههدو و

 نامردوهراچ هکز وا ندقمروا هرادناهج رابرهش رکسع ییودنک راجان بولا یناقع
 كمالسا رکسع بودرارق زوک هللا یدصق نوح هدهایس بشر نامش بویلو

 ملت ندروغوارب بولا هبهتروا یموش هورک لوا مور ناروالد یدوروب هنرزوا

 هکدنچره هدو و ولفزاق رایدروشود هکاله اخ ینمشد رکی ود هنو رایدروشوآ
 ندکنج سوغا لوا تفاح.بویلوا هغ یدلیآ مادقا دقت 8
 ٠ قالفا كلام هرکص ندنو / یدلیا رارف هن راید سورکنا بولوا سوم
 نالوا یردارب كنهدو و ولفزاق ینتلابا بورک هنفرصت قافا ناطلس قالطال ىلع
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 عضو یمابامر  یدلبا ناح صالسخ ها یلط ناما بودیا ناعذا نینجهلوا
 . هدنوزب رط هن زخو یداروب نیبعت یعرشحارخو هبزج بونلوا اما هرزوا یراعدق
 | هما مارک او زازعا بوئلف اطع هنوناخ هراس یسهدیزک كلاوماو سافت نانلوپ

 4 هنطاسلاراد یتیراتع زع نادنع ید یرودنکو  راددردن وک ورک

 ید لوا رایدربو نغاصس هروم هدنسناح لیا مور هدجا لزق هدهار یانا
 . راضحا یبابسا نالوا هدیلوب بوراو هکیدتا ناذیتسا بودبا لوق نسح راهظا

 مزع هب هب لو نامش هدفدلوا یناطاس نذا هدبا راذک هّلس را مور هدعب هدا

 ٤ كنلغوا ف یدل وا هناور هل و نام رو بور دلاق یلاشا و ابشا بودبآ

 اصلا اسوس نوزوا بودا هجو هن رابد محک هلیسه دعایسه و دادمآ
 ۳ تبثاع یدلبا

 ۵ كن تم دوخ دهد رارع رحا بواکه مور س بت ۵ دی دېګ ناخ داب نال

 تصانم تولوا ندس کرا ءان ٽعقر هاکرد یداحا دالوا یدلوا دن رلتمزرلمو

 یارب عو“ ا 9 همعک دا لزو 3 ردراشاک هل وا ده رم 4ا دزچ را

 هلا لایعو لها بوریو نلاقحا یرودص لع هنوکو ځد ندکب لما قلوا

 هبلام بصانم یدالوا بولاق هددرلف كدهن رع زخا رلب دروب ل ۳ هلناح هلو

 و ۰ ردشلک هنل وا ا هلا

 4 اش ناطلس مزع ¢

یا هدنرست نوزب ر ط قافا هاشنمش
تصرف هدوبو واثزاق نالوا Sb قالقا نک

  ی

 زاها هل زارد تسد هک کیم دسس ورک a Ee لولو نا یل هتروا بولت نعنع

 ۱ 1 رافرط لوا هلا یاجو روا هنسهظفاح بامور هک اشا ق وح” یداش اا

 | هیالعا رب رس هبات د یس ەبابدایب تاک رح كنهدو و ولقزاق یدبآ شوا رو

 ا اا نوا ءا یهارک دسفم ل اوا هان ناهج هاش نیک ا ضرع

 8 هدو دز | وا فک هتلودرد و ؟ یرخ توعد هرو مه FER نکل

 ۴ $ اع هکیدردنوک ربخ
i eردافو یي  rروسز و ههان تداعس هکر اب نئ  

 1 هکم

 نام و !عدقت ھ٤ رزوا ےب یلارق بولوا مبات ا ۔4لجج یک منیدراو

 هباحو نوا ی 4ح کلم یر نددحرس قارما اماف زاردبآ ےہ ہت کا

 كمزوس ا دل بوراو هسبا رولیرو کک زماح. قروب 1

 ه-ردیا ظفح ( هعطق  ردزرتم كمروپس نیسهناتسا تلود هلء اکرم بوراجو
 1 * هلکمر وس هبایک اخ یموز وب # مهروس مزو بوراو هنانک اح 4 عیالو رکا

۰ 



 رایدتا ررقم هنرزوا راصح یلنویق نیرلن وام تمزع هرکص و رابدنتس
 لراصح رلدلبق ترشابم هککود بوډا هرصاح لاطای هدنرفدشلفاب هراص

 ییسهدازیع مان لب دیسر وج قحا وا یک وجسم ك نوزوا یتیدل وا ه سص

 یا e ۶ هنن دصف نو بود 0 ِ

 ا سسک یلاوحا تاموش مود ا مور ا ا و

 ها راکءاک رابرهش سا ا 1 دجا رز ۱ 0 نالوا لوارف 3 او رس هدنرلکدرب و اخ 13

 7 اظ قا راد دشت ۱ كح iG یاحر بوراو هن رارزوا هدرا بشرب

eیدلوا نازیرک اک رب یر ره و ناشدرب یراسعج بوتوسط زوب همازهنا ناکرت 7  
 نام و رد كن ی ۳ 9 یرایضمب | 2

 ارد ربذعم اقرب نوا اا 9۳ هذ اص م توا

 نامالا ۳0 نا ll بوط بوغا نالوا Ji ی ۳
 ریست ید زارفرس هاش زاید, | نامرد هن راز اح یراصح ملت تون ا | ۳

 نوتاخ هراس کا ا هاش دم وعه هنس وا زارد نسح هرکص ندراصح /

 كناغوا نوروس زوب هنزع هکر د هلباهقن افقدرافتو هال یایاده ندنفرط یلغوا |

 هوکشو رع هدد  یداوا لوټ نرف لوس: کا لص بلاطتا
 رلیدلیق ررقم نرلنوپامه مزع هنصقف نوزرط بودبا راغلا هنفرط راغلب هوک هلا |

 ہاکی و e هارمه هلی هنر هدرنا ترصن رفسوب ینولاخ هراس و |
 یدا رارولا هلا نرارطاخ هلغهر وب باطخ ود ردام هع هدل وا تاقالم هد زنم ||

 نور رط كردا لحام یطو لزانم عطف بوک ندرلیداو كات هت لصالاو

 .قهلوار هلا ندا تازغ نوزرط فارطا رلیدلوا لصاو هندحرم
 هعلفندرح و ندر بوش ,ا بولکهرزوا ینیدنلواهربثت امدتمیچد نوامیاتود

 ر٣ د لاوحا ناوتان نوت نالوا عاف طباض ردا هرص اح ی هرول مع



eهد ۳ لابفتسا ۱ ییاک ۳  iولت ۳3 درو ۳  

lTا :درب و ا  

 ۳ نوزب رط و یراصخ یا وقف ربهسدب ناطلس els زرع %
 ت

E ۶۷ 8 نسح ند  

 روا ا 3 شا 4 یاف " بولوت ۹ ]ره هه هک

 | ا هعلق , ملست هدک دید e لو یرکک ak و

 r u TT رابد هلا یتوف اا

e EE۸ ا راه  

 ] كهاشداب یحاص تردف و توف یک كنند یدا لکد شلوا هدنرود رمکب
 رازوس قوج ود رد ال هنلهانتیعر قلوا تراشح هلو هیارتف هدننامز

 هم وهف ( مظایدابلا ) سهبلهاح ترغ ید كن بح نوزوا / راد وس

 | بوح شوارد نیک ا شومارف ندا قو ط كسدنک نولوا شو هدر

4 
۶ 



 هم زع دنع" هدعب راب دايو فرشم ییهسور رېش هلا لابقاو زع بودا روبع دنفرط | (

 لوا هلا راعش تءاحش ناروالد ندا راق تزال: یمدخ بولوا ۷

 رایدراو هیلو ندنلوب یزاب قا كردبا راکشو دیصو راذکو تک ق
 یان ود جد ندابردو رایدروپ هجوت هېهرصاما بوغلاق د ند لوب هتل ا ی ءو |
 ةبلق هرژوا موع ناهج هاش نامرف بجومر نورفم ربط رکی 4 ۲
 بودا هرصاح ییهعلق ندرګ و ندرب لصاماو رایدتا موجه بوراو هد ۷
 تیالوریدردنوک هل وم انسا هاو لقا ینیروفکت یدال وا 2 هل ا ص ت بقاع

 یاب: هلبا ناینامرف تکی لیعاعما یلغوا .رادنفسا نالوا یکاع یوو

 هدهاشمندنراومها عاضوا صعب یغیدلوا قافنو ظیغ هبیهاشداپ بانجو قاتا
 را رېش نامرف «دنسسشط ككرهش هدک دناک هی هسورب هرکص ندنګ هرصاما نفت ||

 روعاویدنلوا یرلناود قابا قافنالالع بوابروفقاطن نودرک قاتوا هلا قافا | "

 تبقاع ریدلیا لاقو لیق نوعا لاوحا هجن قلعت هشودو ند ماظو هتنطلس |

 هغردق هراب زوب ندشناح ارد نوغار ننسهزاوا نوامش رفس هن رزوا نوزیرط :

 ندنفرط هرف ید یراودسنکو  رلیدلبا لاسرا یرغوط هوم بول وا راد

 ھارا یلغوا نامرق هدنرافدروب لوزا هنسارحص یروکنا هلبا ناوارف رکسع
 رابدنفسا یدلیا لاسزا هنفرط یتاطلس هاک رکشل بوشوق رکسع هنلغوار كب

 هدک دردن وک یب نسج لعوا نوا تبدوبع ضرع ید ك لیعاع*ا یلغوا

 نالوا هدنشزالم باطتسم باکر قیالوتلاا بودبا رودص لغ نامرف هنبدح
 هناناح ینومطسف اعم هلا اشاب دوش بولیروک ینازرا هدسجا لزت یردار

 كب لعام | بوتلوا نیت رکتسع «دیزک یرادستم تیافک هسراناب یداردنوک |

 هفوخ كدا عاتسا نمودق هنفرط ینومطسف هلبا ٹک عجو نموج كردار

 یھا شدا نامرف دجا لزو 4ا اشا دوم یدلبا نصع هنسهعاق تونس بوشود

 ینییدانع و كکب لیعاعمااشک هعلق یاشاب ریدلیا هرصاح یوئس بوراو هرزوا

 تباحا ید لوا یدلبا توعد نوعا تحصن هجر یالاب كحدبا .دهاشم

 رکسع دل و کال و راکنخ ولتداعسیدا اشا كاك هنشاب حر بودا توعد

 قیاس قوقح ردهرزوا راظعا هالو صو زکد ایفا رخ بودا رارق هلا را

 ااغ وا قم و وشراق هنادناح ول وا هل و و تداهم نا لا شوعارف

 راکدنوادخ هلا راذتعا راز هتوهبحند هیلو هک ردوب نالوا س مو لوقعم ردلکد
 مسی



 دارم A دام تم نام یرا صح هرد بت هحرکحا مد ها ندنو

 ك دو یردار اشاب لیلخ نکل ىا شفلوا م هد رود یراتر صح

 نشد و 5 تو لوا لادس شل تا هلا هرول ص دعلو هد ودا وا ربسآ a شد

 راصح لوا كن راترمصضح N مرجالف یدا شمرک هنن ةمصت

 ەس جوا ش هلا زو زکس تولوآ یراد وصم و دارم قفل وا رەت رب ذیل د

 هردیع هدانا لوا رلیدروس لوز ه هبف وص هلا ا ترصن نا هی ه دنا وا

  لاورکمرپ لارق یدبا شریک هنفرصت كنلارف هنسوب هلا قبرطرپ یراصح

 1 نت ندنم وعش ) تد ) كع دا ناعذا دص هردم تاو هدزح رو هاش

 نودرک رابرهش ما دقا (ژنن)یلاح یدلوا شوم نازرل بول وا % كر 0 هنس و

 1 ةياب هلا ناوارف یاداده بودا ناعذا ییعح هل وا رادباب راص>ح لوا هرادتا

 | مالعا یوهشو هرکص ندزایو تیدوبع ضرع بوردنوک یچنیا هیالعا ر رس
 ۱ هنفورصت ٌرَصف كس رلهدنب ون لا اسا هج کا نددبحاص یراصح ه ردنع" هکیدت |

 هکر دشا اضتفایو هابتا هدنوصم (هالول ناکهکلعامو دبعلا) ردشلوالخاد

 یرلش رش هجو اصوصخ هل وا ۵ سا هنخدل وا كه انیلاع هاشدان تیالو لح

 | مانتو اجر رەق دبع وب ندیلاع هکر د لوا ردمولعم یشدلوا نوح ا تیم وب

 "دارا صو داش نرار اک اخو هلکعا لوبف یرورم راص> هکر دون

 ۱ دسهتسا رک | ندیدنفا لوف * بدا ءوس هدهلئسموب هیلوا مرموا (تبی) رد

 "۱ هنو هلروب نم راصح نعد هنل و صح كندارم ود (ژن) بحه ناسحا

 1 نبع نتم راصح لوا بولوا عفاو هدا وبق ربح یساعدتسا هدکدا اول ی میطع

 0 یدنلوا .ماکحا یارجا هدنحا هلا یضاقو ریما بصذ و ماتا یمزا ول هلا نیظفاح

 ؛ریدلبق تحارسا تدمرب نواک ۵ هنردا هللداعس هن هدر

 < هرصاما علق فا ناطاس هجوتو ناطاس ج تدالو #
 لالهیدیعسد وج و كناطلس ج هدنس هک یحندبیمرکی كن رفص ترد شغل از وب رس

 زک دهر رایدل وانادنخو مرخ ندنمودق في رشت ناهجقلخبول وا دد یک دیع |

 فرصت هاف مان هرصاما هدنراوج كدتبالو یلوبهدنرانکیلاعشرح نالوب راهتشا هلیمان
 ندکمردشربا دنزکو ررض هی هیمالسا كلام اعاد یسلاها بولواهدراسکأح نمشد

 لوطاناندیلوسلک قحاوا هاک |ندنداسف كرانوب هاتب مع هاشداب یدبا رالکد یلاخ



Eملست تو ناما :  iaن و لرد یر ا ا  

 او گن دملو رددت ج رزو قح وا نر دل 2 هد وع هلا نیدحو ۳ ۱

 هاب یکی دم یلغوا كب تا بود ا ریخت ءدلحت لوا نامز زارب نوا 2

 دات درم لوا کک a ییراب د سور ۳0 8

 كم ىللا ا ۳۹ 5 ا راکدتا تاد وع و نیا هلا ا ی

 ( تیقعت یهان ترصن هایس بوداشورخو و یک ابرد نعد شو نشوج

 راد تو نههوط نک ها شل رفلب قصو 4 نک كعثرا نک زاد زا رو

Eروضح مابا زا زار هدب وکسا ماتعلاع ن ا رایدلوا ہد دص ا  

 دارغلب یک نانا ی رع و ناوارف لیسس كني رکسع سورکنا نیا هرزو | ماراو

 ییدتا زاغا هتراسخو تراغو زارد ییتسد یدعت هبینافع تالاف وک ند کوا

 هداما سا ها رعظ ها هایس بچ وم یاطاس نامرف 3 قتلوا ضرع هتلودو ر 2

 هکیدلک را ترسم رخ رب هاک اب نکن | دیکر ادن تم زع هننرزوآ ie نعد بولوا زا
 فرط فرط نوعا امش ندنرلت رورغ لاک بولت بو تن اور 7 ۱

 لو ماد تصرف هناشیر هور ك لوا كرلب زاغ هدیحا و لواو نرفدلوا ناشیرپ ۱

 نماز كسی سماخو نیعمام تیداعو نما | نسح تكمرتسا هاتسو نیراثداو ۱

 نیغلراتفرک و رسا یرانامتلق نالواهدنمان یربناببول وا لوتعم یر | 2 راتوذ لواو ۱

 هاشدان هدنرکدتا ضرع ههانتداعس هاکرد نغارازو راوخ هدنیش | ریز زو دنب و"

 نا هدانز نا رال ومأم هرلناسر هدزم تولوا نا دزخو مرج ندربخ و ناجا

 لابقااب ناطل س ها لالغا و لسالس ادعا نالوا ریا لوا عفاولاق یلیا |
 مزع هلا هاخوزع هدعب ید- رشا ةمعط یسهلج هدفدنل وا لاسرا هنهاکرد 0

 حوا زوتوا نکیا ها یکیا فر توح رب ندرفسو رلیدلیا هاکشخت |

 ند اس هد رات و یرت :رضح یار رد یدسل وا نامرف قتلوا هچقا 1 ٣

  e atردوا هو دنس ورک یاو ۰



ET SENزور ا  (v10 ی  

 : :u روو i ى زا ی نحل ا كالام ةميعط لا ردلق رهن

 س ا ند AE هبط هندا f 0 تاب ۳ یدلوا

 5 n و 1 بذ ,Lb ا رمش بودا اسا مارا و نوکس

 7 1 ۲ تا راد تراغو ض ا كلا هیه ak اشأر ر تع زع دل

 مار زو سال ییداو ۲ ی هنر ه رود هرو 9

ا لوح ھل رف دارغاد بوروک یوا ین
 ۳ م

  مایص هام  راپدلیا ت رارکت یراصح هم رویس هدنرزوا یرالوب و ری
 تلخ نیجرکوک نب و رو ۰ و ی هد دصو 1 شب ۰# 9 , هلکشرا

 از رو تافل وا برق اس تم

 زا ملت ی E رط ناوتسا بودا نت رس یررادنقا هواقم

 ك E و كنعا هکنج بولوا هرزوا دابنعو خ یرادزد هءلق ا هک اما

 1 رارف هکعا میس وند یراصح هن راج ا۲ یدل و و یسهروح

 | كنعثد رادمانو ریکلد صعپ هلا مط نشور یاشاب رییدت نوکر نکیاراشهرب و
 ۱ ۱ یرشم هرونم ره هکعا عطف یاغوق ی ص نوعا رج چ وص ندهن وط

 | ندوراقو یثک خاقر نالوا رومام هکہکج وص رایدلوا ناسمب هدننلا رک

 بودا موحش نامه ناروالد نالوا هدهاکنیک «دقدنفراص دغلا وص ییاغوف

 نالوا هدهعلق نورد راک رخا رایدلبا هراب هراب ینیرلفرظو رلپدربق نیراربحتز



 هریدقت یراریدت هکیدروک یزاغ ناخ دم ناطلس شعا قجهلوا سیم هناا |

 هنردا تدمرب «دن راکدلک بودا عوجر ندنرفس دارغا داملا تک لاا 1
 : هداسینغمو ینا داب ناطلس نالوا هدنغاهس دساما بودا تحارسا هدنهاکک |

 نطالس هدعاق هک رلیدروب توعد هتداعس باب یناشیذ یافطصم ناطلس نالوا | 8
 زوب زکس بونلوا لاسرا راهماننوعد هفارطا كولم مدنامش راهدا تنس هرزوا |

 روسر هدازف حرف هرب زج نالو راهتشا هایمان هطا هدنراوح هن ردا هدنراہم رب شا ات

 / بوالوا راتفایض ىلا م رای وکو د/نالک ندکلاع فارطاو رایدنا ادب زورس ر

 یسهدازاورسیکیا تللابقا غابهرکصندق دلو نرب هسا هن نین وک ل وسر تنس صا

 ییرره هلا تاملاو شزاون عاونا یسهدازمش یکیا كرادتفا رهس رابرمش یئعف

 هن راد سور ؟زا ك یسع رکید نالوا یک یغاعس ندوو هن راب د دونرا كس

 یکا شقلا زو زکس نوعا رست ها تیک تالو هرومزتسک داد ناطلس |

 هدعوحر نیح ین كنو رداکد ییامز یدو ردنیتمو راوتسا تباغ ه رول سم

 هکلفنکبشقیا تیعج یلبح نعد هد درک لوح وک رب هدف هکلف یدنل وا تسایس ۱

 رایدردن وک هلو ات سا یقلخ بولا 4 | ناما هدقد) را و هن راصح هوا قا ندا

 : أ

NEN TAL 

 ناکدازهش تیز $

 یسع یلغوا سو روا هداف خرف لاسو مهو رای دلا لاسرا دن . راهاکتمو <

 ۰ راد لس 1 تعجا رم ها رنک مانغ بولوا رومأم هک نیفآ

 دا هز وه یاہعلف یاب حف د *% ۱

 ندنل و رهشکب یداراشهروب هجون هنفرط زورس هلا رهر رفظ رکسع هدنسهنس

 هکیهعلد هکلف نالوا عقاو هدنراراذکهر هدا ع قحهنل وا لخاد هن دحر هروم

 هعلف تلود ناکرا هکد اجره رابدندا دارم نګ یدبا زم د كاکهکلف هدنناتم

 فک هکعا ربشهل یب دعلو تويعا رات یرازوس رلب دلیا ضرع ود رد انعتم

 یس هوا راز هک اخ بورپ و تسکش هنسوراب و حر هلبا تسد برضو
 ل زهعافر اس تولوا رک ز ردو رسا یرلظفاح هدق دل وا من دعو رایدلہق تفدو

 هدننک وا یرا صح سوفروک نوا تر هرلءاح رفد نزسوک مایق هدر هلنف اک

 ثیدتا دانشا صرع تبوروس زو ههانس ناهح هاکرد كحروک نک الف كنفلح

 ةدنرادانع ويا ےس یراظفاح هدنرلکدادا ها نراصح قاقو هرکص



 : ۳ | یدوصتم اب رد تیاج 7 الم ی دی بش زورو تخم

 ی 4 ED, E ا راددل و وډ ورگا ندوبف نالوا

 1 ۳ كئاصم زور اذهلو رایدستا رودقم فرص هکعا رود هرشط ندورجنا

 8 ۳ ا دس ۳ لوا کرا ن e لالضر و ,آلارق لالا
 Ri " ییادف یرادقم ا اسایفقو یدر و شوا هنارخ جا لخاد ییهورکم و

 ] لب زاف لوا نیفلوا لاح لاح هدادما ند هرشط یدروشود هکاله كاخ یرادمان
 هجهرقیاط یسیکب راکب یا مور یتح رایدلوا دیعاان ندنرلتایحو دیش یمهلج

 | * شون یدلیا ینتبرش تداهش ( تیب )“ هلبا پوط برض هدهک رعم لوا اشاپ
 || هباشاپ دوم یبصنم كموحرم یاشاب ( ژن ال شومارف یدننا یتساغوغ نامج

 ۱ | ید یشاپ نابکس هدنلارا و و یدلبا مجینکلیکب رلکب هلترازو بر تنلیق همیعض
 | یرب یدلیا عولط ږیدلب یلقوریوق یکیا هدخراتو و راردیا تیاور ود یدشود
 . || تس هک و مالک لصاح ریدر و رارخ شحوم رامحم یدا رع یرو قرش

 یدل وا مازا نیرق هلا مالعلا كلم تمکح مالسا رکسع یویمرو هم مادقاو

 نا طاس ترضح یتعب هناشیلاع هاشداب رب هدلازا لزایصق كرا وتسا راصح لوا



3 

1 IN: 01۳ 

 یک كنو ۵ ساھ رک | ۳ نک ودنا هبلطنط 8 اف و رک ناسا ۱

 رادزد بودا ب 2 هددناح ب ایماک هاش تا نکا شا عالم هلعو رشا كا ۱

 (مطظن) یدلیا راغلا هل لا ىلع هلبا رانا ترصن ءایس بولوا نازورف یرارضخ ۱

 یدناشوق # هکر هم ر یدربا هنتسوا راصح # هاشنرش ی ءدنا موع ه کش بوروس ۳ 5
 راددنا ولکد وش # یکنفتو بوط رای دنا یدروب * یکنج یدشاو ییەعلق | ۳

 *یراب هنارود هش یراب بولیق » هراب هراب یدلوا یراویدو رد # هراصح یوط ا

 ندرحو كنج هجا ید نوک یدب نمی ( ژن ) یراصح رجا ریدلا لصحم |
 مارست تبقام رای دشار تاج ناما/ند راصح نورد هرکص 3

 روم هرکص ندنآ  یداوا بیصن هها-شداب یدا هدا ییازخو لاومآ هلج

 هساراغ یتیالو سالو هن رحت یسهعلف یوجم هل رایج ا یلیا مور یی یتیم ۱
ESیی رمثبوجاق یسیلاها لرو نم علف . رایدردنوک هنطبض ران دعم نالوا و  

 .ندک دنا روتف عفدو روصحو مارا تولوا هدافص و شاع ءداد ز رس لوا نو 3 3

 ۰ رلددلک هلو اتسا هلتداعس هت هرکص ا 1 ۱ 1

 یتهاح ولع تهان هاش داب نالک ه هش وا الاح كاردای لهاحو راکمات

 در < لا نداد بول وا دوخ تویسد نیسرر و باوج لو-

 * نیسهیلزوا ندلدو ناج نیفلوف * نیسهبهلز وک ینا هک ردقوب یلغوا ( مظن

 ( ژن )× لوا لوق ههاشداب یراصحر و × لوبق هلا تحصن كسیا لق

 كسردیا كلشکر س نیسرولوا شا تنایخ هک كلبا تعاللا بوت و ۶
 داد لوا E یدابوس زوس ق قوح هلوتمو ود نیسرول و یازج دوش

 شنا كن اهح ها نا صرع یوم مالک ندا رودص ند ا

 كئویسد /رلیدانا راصح 2

 لافتا هنفرصت مالسا لها لادح یو كنج یی کاو یلاخ یراصح و شقاب

 دج بوراو هناواسوق راکماک هاش نکیا لوغشم هترافو بیتا هی

 راد هلبا رلي او رلزدبلبق تراز ینیراتمضح راکدنوادخ یزاغ یرراوک رو .
 تاقالم هلا رادناهج راب ره درو نم یار زا یو ا ا

 یرودنک بوليرو تزاحا هرکبنع هدم یکی رافد یاباده یودآ
 جارو نایفروس مارد هترمش تایل هلا یرابر» نالوا ا کک

 تست سس اسم ےل نجس
aig 



eاو او نع ناو ليڪ ا  

 رج ود مرد رفس ندرب بناخ ید ن نیسهلا ت راد هاج لوا نودا ود 1

 طب "را هکر دروط» هلل وش کے دو راو صب یدل وا نیسم رقم ۱

 ۱ فا تلخ 0 ه دنیا سس و ها ۳9 ۵ سسک قوت

 | یا هکیدتا رادزد دا یراصح بودا تصص) ندتزو قاهاوخریخ

 اه ۷ ۰
2 2 2 ۳ 

0 TOE 

 رکسع ندنفر Bo 9 لود کو 0 را | رادع ردق یک سو

 رع ن دتعاطا ۶ ضر یروفگت N ییهرویزم فس یلق توراو هللا

۱ 1 

 ب E ا ندا ن . عشد ا یا لوا هامور ۱ مودو ن رگ هاب و

 زج مان كل 8 دم بولا نلايعو لها هدک د روک یموع ۸ كر مال سا

 دو ما هاشداب ولئداعس ا یرادو

 و

 حب هن اتسکنرف بودا دف ییسهلج توالوا لفاغ ره

 ۱ چ سال كلوا ح۶ ناطلس مزع :

 + ی نوا ۳ یا یوا 2 2 نالوا یک اج س دا و

 1 3 زوب هزع ا ب دو ورق كم ینیع
 9۴ لو لر وب ترو هلکن ایفل وا فتا وهقح و ها هنلا وحا

 ۱ ی دلیساطر ندنرادزد یراصحلوا بوراو امدقم هکیدتا یما
 او وکار لاح رم هروک اک | نودا مالعا هباحو هسرسا تفلاخت و دانع

 دن رادزد ںوراو هنرزوآ رومآلا بس ید ك سيف + یدلیا لاسرا ود

۳۳ 



 + دندرک لاعتو یلغوا قلب و تکلم بلطو كولم فارطاب همانتشرت ندما 9 |
 ¢ راصح ه ګ رویس ربا و وا کلم یو ناطاس تع زع و و 1 ا ۱

 هلا باده عاونا ,ندک ولم فارطا قحل وا رشتنم هنافا یصف كلوساتسا هصقلا |
۳5 
 اد لعم ید لغوا قاب 9 رایدلوا رم دب دی هلص ولخ یر ره توک راه انتی +

 داش باوا یدسعلق هراب اقرب نانل وا مجد هدشامز مو ص ىزا دارم ناطاس

 كنه اغع تلود نیک حارات یعضاوم قوحو حارخا ندن فرصت بایماک |

 لوتس یو هب ودنک كګ ا | E داد لوا یفیدلو دایدزا هکدتک ۳9

 قحاوایولعم كناغوا قلیو هرضق رایدردنوکو ربا ینیرکسع ىجا بوروم |
 دون نالوا هدا هلوارو صمم ۳۳ هردنعت یزاهللام تب هکردتا نظ هلب وش ۱

 a بلاط هرزوا كنا لاسرا نوتلا كي زوتوا لاسره  تواکی علیا ۱

 بودا لاسرا هنف رط تلودرد لا همان تین ینیرلحاتفم رل هعاف ضعإ بول وا

 هیش راس یدایا املا هنرامرکو فطلو اجر نوجا وفع یتسهتشذک عارح

 باوصا تاون نودنا للعت هدقدنلوا بلط یراحاتفم جد كرا هلق نالف

 هاش عوعسم ییدلبا زاغا هداسف هو زارد ییئسد یدعت ادعام ندنکیدردنوک

 تعزع هن رابد سال بورعا فقوت هنسءاقجا رام رفط رگشع هرات زا زارفارس

 رارف هسورکنا راد هلبا یلایعو لها بودا لثن هراصح هروس ینازخو

 قلیو بونلوا 2 هرکص ند دلوا روصح تدمر راصح هحرویس یدلیا

 حوا یناطلس فرصت ٌهضبق "یناوارف لام یک دتا راخدا دج نع ابا كسلغوا

 یشت لوا رلیداک هب هن ردا هلا تود اس بول وب نرلیلست ا ماقتا ذدخحا دروب

 اتالوعو راربد ردشلوا رزو هدانا لوا اشا دو هدتاور ر بویلشیف هدهنردا

 هنبرپ بودبا باما لزع نکیا یسیضاق هروصنم رک اسع یرلتضح یناروک
 یرلترضح نارو انالوم روم . یدلوا رتسیضاف نا ۰

 ندنلغوا قایو هدمانا لوا و/ ردرلشتک هرصم بواوا رم زج هصوصخو

 نراقم یرلنوامه یاضر هے هرزوا حورشم هجو هلا امنا نیفیدلوا

 كجهرف و هلاصبا هکیدننا ضرع هقلود رد یسضاق كحمرف / یدلوا

 /زواح هدایز ندنردح/ ردرلشلاف زجاع ندنروشورش كنسیلاها ا قلخ
 هظخ نامه ناهج ناطلص كحعدیا مالعا ود ردندناممم مها ییفد رانا را ردا

 ردشه وا ےمصت نوامھ مزع هن زیا هکر لیدروی بودا راضحا یساوب ساخ
۳ 
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۲۱۲ > 
 . ردوا كمردنود زو هرکص ندنوکو * ےکن وچ ناهج هاش یا یدلوا فرمشم
 ]| رادد هکهّلادمحم * هراوید ےس یدیفیدلاق قدنایط قدلوا دیدق * ندتنزو |

 | رااح یراح نالوا هّلا مالک ظفاح لصاطاو ( ژن ۳ ندتلمو قدلتروق هلک

 | رلیدلیا عورش هناذاو تاریبکت رانذؤم زاوا شوخو بویلشاب هةلناوخ رشع

 | هعج ةولص نودا تماماو تباطخ یراترضح ندلاسعث قا نیلصا ول ای

 لا هبامد ما ماوعو صاوخ نوجا مالسا هاشداب تلود هدعب . یدنلوا ادا,

 ۲ | لیدی هاعد لوا راکلم هدکلف/هک ردنا نناو یراز ولکد لوش بور دلاق

PESسيح هدهلق ید ا شاپ لیلخ هدنرلقدروب تدوع هني راهاکلر  

 | ترادص اشاب دوو یدلوا رداص یهاشداب نامرف هنلتف وک یصق رف بول وا

 ۳۱ ۱ بولت هستافک فک روهج روما بولاق زارفارس لا یصنع یمضع
 ۳۲ ۱ ابودا شراس هنلوق مان كي نايل ي رعت كنیراصح لوباتساو
 یفرحبایراو عیانص باعانالوا هدنرلتم کح تع هکر ایدردنوک هش رش ماکحا

 بول وا ریشک ہاکتماقا ریبک رمش لوا هل ا قدرط وب راهدیا لاسرا هذن یاب هلبایلایعو لها
 عقاو هدنسهنروا لرهشو رلیدتا نکم بول وا لاح هدوسآ و نو «ارطاخ یافص

 با یارس بودبا رز :درص یراذام رف هلان یا ر سا | دلم عفت رب عفت یس اوهونآ

  اا ناکس نالواندکن رف هفئاط نکیشلوا اصخ تلم هاشداب هاکنعشت لاهن ر رو نم

 ناطلس هکیدل وا و كو تفك صعب هدنرلذ اھ بوشود هلطلع نعس هدیداو وب هطاغ

 قحاوا عداش ود یدلیا رارق هدنرب هتروا كرېش یلاها ندنفوخ نعشد مالسا

 ناوسز ییازفا تس# یارس لوا بواوا ردکتم هکلب رثأتم ندماخ مالکحو

 || هدب رلبدلیا صیصخ هرلنالوا عطقنم نددخ یهدنسدرمز ناراتسرپ و

 ون یرانافتلا وترپ هنفرط مرخ یاح نالوا مرا اب دننام فورعم هساکعد تالنوت ز

 | رداتمشیی لحت لواو ارالد یارس لوا هبناشم نیطالس رقم الاح هکیدل وا نراتم

 * ازف ناح ماقم ر اسآ تنج * اشکلد یارس لوا است یدلوا ( من )
 برا دع ( زن )۸ اصن ماسر یناربح كنشفن ٭ درخ رامعم یلوتغم تانح رط/

 ۱ یر ندمع۶ یالصف نح یدلروم فرش هدنرف تداعس تعاسر سرم او

 * هب> اص لاج نم مرکب ) 2مراتر اده وه و ردشع د ریظذ یی ع راترب نت هنداعا

 ( ژن )هبیحاص زع هللادلخ ۰ اخرات هيف قحا مهلا ۰ هباوج ف سعثنلا رے

 ردح هزل وا رد هددا یرلفدناب فد رش عماحر ه دنیا فرطل رب لرېشو



 13 نگو دو راذلک د دارا را ۳ لوا ۵ دود ۰ :E ب

 e E لا 3 < توو هلعاګ ةا

 ا روزو ا لوا ۳ فو ۳ ءا ۳۳ رد

 یدنک یحاخ لوا یتح یدکداسلح نوئلارب هذ رزوا بور داب لیم مہ

 رای دعهر دکید الصا توماق نرو تعاس یکیدنیایاش | ندا برد وا هلبا

 ندنناحار خا كنسانب هفوصانا لصالا و ردشلوا كاله ندعر لوا تبثاع

 _ رهن نم بودا فرلتخا یرانادراک و یراسدنهم ناتسکن رفو مور تیالو وه

 ناو نوا دا زویحوا ه هل وتان نیما و اد رام /مدنراکدشا تح 4

 یوارلایلع:دهعلا ىدا شنل نیمضتیرولف كم زوبحوا ی رخ مکی |

 "( مان ) یدنلوا افتک | لا هبنرموب تیاهن ردق اوج لی تنسات هيف نواب |
Aحرف هلکناب ز * زاغا هلا لک هزوس ندشاب یکی ٭ زاسنج» فاصو شاکی هل . 

eزارفارسكناهاشداب (هصلا) هناهح زن 0 # نام: ز نوداک  

 7 راب دتا جن هکنوح ید رم لو وب ا "یزاغ اک ر N حلاو

 راد دن دنادارهیساعوف وا هدم ےب و . رلیعار کم 5 تولوا | دا هد هيفوصالا لوا

 با رح a لب لو کک كند رومص نالوا هدنراود روغ العو

 رادروم ن A رد نسق وا ر د لوا ندوجج زور بولب رپ دباب لغو ریتم و

 هدقل راک رت یر ره هکر اهعم دص نالوا _ هام دو اف ک هزادنا نایاش وإ
 دسر ا ۳ وک راددزو ۳ ۳۹ شوه د لوا فلا 2 لع ءا /یدآ زاص بیح

 هرکص ندقدل وا ررعم فا ر بو )ساو اف 3 : قرط ردزو یسدرد هکیدنا غ

 او ریدر دشش لوا ندهعج ةواص تفو راودش ا ما دا بوتاق نو ار ۱ 3

 رفظ»ه تازعو مرکم راغض و راک مدقم هدنخرف ناتطلس یداوا ما هکد مچ ۳

 نیرازچشت بولوا لخاد هک رای دلک هب هیج هلتداعس بودا یالا ےظع هلا ل

 ضرع هراقو یلاع راترهش لوا هلا لاح ناسل راو دو ردره رایدروب فی رش
 ردو ر ابار ضرع × رل .دلیق ماکت یرادبآ مظنون تودآ راعش تک از لاح |

 هاکااج * ندنر وصو لاکضشا یدل: نک وک راد رب ۳4 ندنفا هاکتدایع



 ۱ یزاب 13 رک ندا كتا مامت یادش و ۳ و> 2 | یدتا بودا بضغع

 هکیدرب و باوج هل و رام هدک دید دلا فلت ا حرح لام درک وب مب نو رهن

 ی بو وف هلاح یدنک ین س با رارف ۶ هروح ۳ ۳

 4# : یدرواو مس یه ید 2 رار و

 رکو فال ه هنو 1 و م ا ره نیطنطسم9 مرج رلق

 ۳ 1 هدنساننا تم ۵ رنلرکت بودا ترشا 2چا لی دم 9 دوم ۵ دود یدلیف

 دم
 ۲ ند ترا ِك دعب توی ER و ددد رخ رايش

 | لوص هدنفرط ۸م اب كنوبق نالوا لباقم هار نکرر رش ها تالال وا

 2 | بودیار طز هان نامزرب یدشود هلوارهاظینار ون صك رب ندهد تاکرب د یک دندناح

 ید دو اش یٍبآ لاوس ود رزعا مات نون یانبّوب هدرک اش نالوا یک لو

 !هسک لوا هدک درب و باوح و دیدنلوا ریخت ءا: ءا هند زاق دفا هده زج

 كم دماوا ماه هلکنا اب 6 و هک ن هس وک هدیفدرباک ان ر ءاح ۳ دا

 هوا 8 تالا | صعب هک اپ Û راقروق هک بول ودار ون یدتا ® ا لوا

 . دهع و نبع رویم صختیدع |لوبف یب زوس ودر دبا مضغ و مثخاکب م داتا رکص

 ۱ هققدءدنظفحنابساو تالا وهيك هناب ر ات هکیدردناخا یدرک اش لوا بودا
 مالعا یتراشبرپ رح كندنارون صخلوا توراوهن دات مادر ؟ اش هم اتو

 ۱ ن لوا رایدایا ر a تواک هر 3 E یدلق قیفح ین هلماعم و وا بودا

 ۱ هک ات اک هي ا E شو كاک قعا لکد مدا ی ےس لا لوبقم

 او لااا ربیدلیا هلی ود هیفیک ندارا لوا ځد رب رب زع لوا
 هدنو كزاق یلحم وش یدرتسوک ی درب هسفد هرلنو ززع لوا ریدشا و هز زع

 ۳ لوا هدعفاو ید د لدا ماعو نیا فرد ها و لولا ردرا و هن زج

 | دلا لیک یتسسانب كاندیفوص ایا هالام لوا رایدلوب لام هان یب بوزات یلح
 3 دلا ئاغ هد د کرد 1 هی ری بام ا رع لوا هکر ار ردا تداور



 نوح ا یناح نبغملاق یسهرشک لاوما بودا تاف و دف وص روک قم هرکص نذکدتا |

 دیلوا یسنات هدلاع درک لوا انرب اماف یدلیا تیصو ینساریدباب رک یاهیلکرب |

 هناتسکترف ةينخ ینعب یدتبا رابتخا رارف هک رب راکءردان رامعم هدکدلک ه هبه |

 ار یا ءاک ات یدا شک هوانا نوجاق هعشج هدف لو یمانآ ی ۲

 راشهروک لوا یکی «دنا اطا نغلوا قفا 9 اوهو با یدبا ردا
1 

 سرود سدو 0 رامعمر و رد درو هدرسهع لوا هک رونل وا اور

 كلا یدبا دنمرنه درم رهام هداف «دتاف ىدا شک نرف تاو دانا

 هب وصات را,دزاق یر نوشرا قرف ال وا تو وا ترشابم هان تامہم هاتف رع

 رلیدلبا ماما هنا ص رو مادقا ب ا ںولیغار لم هرز وا ماكا هدول جا ۳۴

 | كلام رکم یداک هقبح ید رام هداننا لوا یدناص رامدا هفارطا نوا

 جم هلع یدنک هن هلغهرداب ماغ بودا ریمعت یلوتاتسا هي الع ن ن عزل

 شع بوک" و هد ندنلا مافلک "هدابماح ماود)العو یدلاق هبنیط:ط-ف یدا بول

 ینولاخ مان ایفوص نکل یدا هدمروک شوخ یو بولوا لوغسش هنافص

 مور هدناقوا کا نیغلوا هدو رغال ها تضا ماو قوص. هل اغ ج

 تماقا ډا بوراو هنوالی ما شوتو لرهش نالوا رومشم هلکمد هفوض دنا

 دآ وید هفوص بولو ان رهشرب هد رف قالب لوا هلبا نکی كنا راکرخا یدا
 زوم مایا جاقرب توت اوا لر مام یاس لرش و یدلرو

 رو ۰
 هک نیهکرید یان نایرد و

 عضو ررک هن رزوا راکرید سرم بودی فوج یتسیناتح هدقدقیچ هیزوپرپ ل

 زونلوا تکرح هلباقلاق كجوک هدنحاو ردولم ینورد هللا وص الاح رلیدتا
 لیفویر هعبط یاتوفو یسدعب را بن | وج ریدر دلاق ید اتر هن رزوا كنا راو

 یودتنک هدنف زکر هو یدغلو رلیدارا هک رد هنره یدشک یدلکح یرغوط

 هلروب نم یا هرلنا بودیاعج یرلان نالوا هدنهاکتوکحنیط طق رخایدذلم
 امار لب نوا راب دم دنا از > هغمروأ لا a یدلیا فیلکت یمانا

 قلو یرورزم رامعم ر ارکت بولوا لولم نیطذط-ق یدلاق هرزوا لاح لوا

 شل ترشابم ها رب هدنن ولسا هبفوصاا جد هدأ شمراو هد رس امور هدکنرف

 كج روک یرامعم نیطنط-ف یدروستک هنکوا كنيطنطسق بولا بولی هسک
1: 
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 یر رش د هلکعا عصو ه دل یزلکدید یادم ا بودا نیعسلط رانالب

 اذه ىلا هکردهمرتو ریمعتو لابو یدلوا رهاظ یرارثا مویلادعب نکیآ ررقم |

 3 هصقلا / ردرللکد ردات هض بول وا لاج یب و فیض ځدران دیا روهظ هک الاح

 تب زو 0 وقت هیارخ و یرهش
 .ماشنحا اب هاشداب رب مات هرنالع نا نبط و نالو نیطذازو ما اف

 ۱ | هب ودنک بوما بسک تفرش یلیخ هلکعا لوبق یاسبع ند تولوا

 | ندد الو ممایف هد هرصبق هدنامز لوا یدریو لا تردقو توق
 ٠ هنيطاطس يدا راو یسهلبج رخ د رب مان اف وص كنا یدبآ هاشداب لمقرج

 ۱ وباتسا رهش هلفاسفتا یسیکیا بونلوا جم وزت هرزوا قب رط یسع نینآ

 | كرو رم رهش هک رردا تیاور ریدندبا دارم یتساغلوا ریت هن

 . ]/راهردزاو رانالب مدنا هات وا لا الم هح هدقدل وا ںارخ بود راغ

  شاراص 9 اور تدجو لما داتسار ىدزمەشالقاب هک ددا : كرهش بوب روت

 او ناس هد رلهنارب و نالوا اش راثا عقاول اف رابدل وا لاله ةلج

 || ناطلس تدا AS ۵ھ هدنن اد یم ف ید یعسلط رانالس و ردیفاب ن الا

 ۱ مهار :انالوا لوتعم هلا یهاشداب تصضع ۵ دوا لوب# هود مظعا رزو هد رضع نایلس

 ۳۱ را تا لا یار بودا ن رب فیر هدن ادم تآ نوکرب اشاب

 ۱ هکر تولک تسا ر رینلط لوا هل | و یدنا هتک یدنا راو زویطر

  یدالشاب هغلوا رهاظ نالی احا هدلوست-ا ور ندنامز لوا/ یدتا تسکش



 ر ا ناب نیر دم زد و و هند
 0 ته ی ۹ 0 ê تسح ك ۵ھ بو 1 [

 اا دجرا 11 نام دن نم 13 سودرف ا 0 1 ۱

 منغاچلابكجاف لوا هدنید هنوط یرلغا,نکیارالوا قلاب یرابحملاب هنوط هدنروو |

 ندنجواراراتاص هناکرزابر ردجف ےظع ر هکر هسروک رارراتبج بوکح روشیلیا |
 یدیشهریدتا حالصا ناکرزاب لوا هلکه وروح بونا ساب یر یرادقم شدراق چوا ۳ 2

 لحاق لوا توراو یجلیا کت نوجا مر ندنهاک رد نا درب ناطالس 1 9 3

AAI rهم ور  
e RE ۷ 1 
EEEااا ا 0  

 ناکرزاب یدتسیا قلا نوناص ندناکرزا قحاوا یوسعس كنچلبا یناصوا

 یدلیا ناذیتسا ندلارق یچلیا كجعهدبا مادقا هغمتاص بودا فوخ ندلارف
 هب ابآ ده یکجەداأ لاسرا هان تنطان هاکرد تورو هناکر زان ا ید لارو

 ا 4 3 لصاو ا يوا

 را ا هادا ا ندن راقب رطب نایت را تام 0 و

 نایاس جج ریڈ بر .َّط سورگنا رابد یکی درک « ز٤ رادتفا وصف بواک ندرابد

 هکهللادمحم ( مظن ) رلیدتا لفت ود ردنراشب رپ تراشا هنسغلوا مت هلا

 كن زاغ ران نایلس . * ی کر یدلوا دلع بودا روهظ * تس لاف لوا

 * رواد هاش لوا تودنا یعس هداهج ٭ یاماو نما ٤ دیامرس تولوا * یامز

 هلوا رمعم/* یعاقم نوسلوا نانج ماد كنا * رکدم یدلوا سورکنا راد

 نیش تخت لی قرف هدستالو سورکنا نطنازوب روم (ژن)/ یارک دالوا

 یدلیق ترشابم هن رعت ںودنا مات مادقا و یدلک هلوباتسا هن «دعب تولوا

 یرلوا رب یکیدعث یسناقوف بولوا هسبط ردرد رچوا یراوا اک | هک هلهجووب
 ندهلزاز هک ات هلو ماکستسا هلکلریک راک بولیابهدنبهزرب زیرار اسوهلوا ءدنسهناثم
 هتبفطایف هلوا نمآهو نکسم هراودنک دحرلعز بویلوا رذپ للخ ندهتعاصو

 هک اتو یدلاق ندنیطنازو كنا فوح ینتلا كاوسناتسا بونلوا ان هلقترط لوا

 لیوط لیمر جدو هنرب كليم نال ندهلاز بور داب كنساناب یدا وا مامت

 بوردکو د ندرقاب ید ینلکش ودنکو یدردزود یتروصلبفرب هدنرزوابوربدیاب



e 
 i TE صو یدردا وط هلبا قب ز چا بوزود بوک

 ا هن رزوا كغلاب لوا ندنابرحم نالوا هللا ءامساو صاوخ ضعب بوزود
 ناب هسک ید زعا كى وک تووق هنا نوت یاب لوا هدعب

 ییوک لوا لاای بوریدا لاکشارب لیعرب لاثم هرانم هدایرد رانک و یدلغاپ

 1 رک لوا سلنا هلغ ترارح هاوه هک هاکره یدلبا عضو هش رز وا ثالیم

 ہتکر حاعو ید مملط یلکش قلاب ہلکا تکرح ہوہژ نالوا ہدنچیا یدیا رازق
 | ها فارطا تلیم لوا نرلودنک بولک ووش راقلاپ هدارد مرجال ىدا رواک
 | راراناص یراقلاب لوا بواو لصاح قلاب هانی هلهجووب یدنا راردا باترپ
 ا لوا هدتفیغ»- یدبا راردا فرص هد راهم زال تاحارخا دل انابهر یتسهحفاو

 | راکزور بول وا ندن_لصاح كعسط یکیاوب قحا یراتشیعم تهج كراناب ھر
  تسم هلا رورغ ماح هرزوا ناب داع تداع نابدام نب وقناب هصقلا یدبا رارروک

 . | یهلا بضغ قعس هللا یهانم باکترا بولوا تسرپ تب هلبا سلبا یاوغاو
 | یز هرمز لوا زابج مغتنو راکدرورپ راھقو راکدرک ترضح هک نع یدلوا
 ۱ 1 مس رصرص رب و قع داب رب ناهک اب هدنن و ۳ ر بقا مت هنادرک

 ۱ بقعردو یدو نات ندنب افوط حو ا رو هلدشر و هکیدل وا ادم

 | رلردنفص بوربک هریک رید لوا ندنرافووخ بولوا عقاو ځد هیطع هزز رب
  كنههظع هزاز لوا  رلیدلوا هدندیما دادقتسا هحنرادساف دافتعا ندرلت و
 . نانلو ه دنا بولوا مد هتم هياكلاب یراودو رد و یسهبق كناسیلک ندنرثٌآت

 || ندروغوارب نیعالم یهدنمان یمادخ و یرلکب و نیدی یربکدبد وقناب و نیک رشم
 | یهدشادیم تآ الح یدللق دحاو درف ندردشب تلالض لوا بول وا لاله

 | ندقلشاهدوا صاخ هدنایلس ناطلس رود ردشفلواان هدنرب لریکر د لوا یاس

 | دنع ید ود نک هکر دارس یکیدتا انب اشاب میهارا لوبقم نالوا مظعا رزو

 ۲ و دیدلک هدوحو هدلانو یعور ردنکسا . ردندالست نایدام نب وقناب قیقحاا

 بولاق بارخ رومعم رہش لوا یرادقم لب قرف هرکص ندنو رونلوا تیاور
 . یاضتو قلخ نالوا نک اس هدفارطا لوا یداوا رویطو شوحو ت ارشح مه

 : هلو رهش رلیدلعاط هرلذکلع خا بولوا نیب تربع زلیدر وک نوح را

 | رضاح هدنا دلع لوا ید راو یلغوا ر مات نیطاازو كن وقناب یدلاق ب

 لالقتساهدنا نودا مزع ةن زاید د سورکن | یدیاشلوا صالخلوا e و



 نانلوا رکذو یدیفو یروضف هدتمرخو تیامر نودا ناف

 ڪر رداق هکمزود تاعسلط و رهام هدد رغ مواع کشا دام زی ۹ | .هدنمنایقور هدنراید برغم هدنامز لوا .یديانوتز درج یرادغ كرا

 یک یاسر و و روش رب هد الو نیا هی ید ۱

 لوا ناب مسر تاععلط و قفو صع) ندا ا تاروت هنیرزو 1

 یهدنسیحا وب بوراو هنر الو ناهفصا هدول ا دس هنسدبق نریظع یاسیاک ۱

 هل | وص مهرد زوب سثب هموتءوقره هکردلا وص هموم وق زو ندن وص قحرغص ۱

 هصاخ و هدوص لوا هلا یراب نیکح مرجالف یدروتک هلوباتسا بولوا 2

 لواو هلوا رسم یشوق قحرفص یروس رپ هبوص مهرد زو ره هک ردررقم |
 را رخ و نت هدنا رازنضشوق لوا ر ەسروک هر و شا 4
 یرالعاط هذ وق هرب رک | رله وق هصا هرب كسکو بویلنوق هر هکتا طر ا | 3

 عضو هنسلح بودا 0 یلعو هلتطاب و (ربدق “یش لک یلع هللاو ) ردقتحم | -
 یدلبق هزبوا هلاربحز هنسهبف كناسبلک لوا یهموتهوق زو لوا نعپ  یدلیا | "

 هدنلکش قجرغص سول لوا هلک امز نوتز هنسره هکیدلیا ےلعت هرانابهرو |
 لاس س ٠ رل هدا هدهاشم یتتردق كفلطم رداق ولها هره وح مسلط نالوا | ۰

 هموقموقره رایدتا قیلعت هدوهعم لکش لوا ول هدکدلکیتفو نوتز هدلوا |

 ' یدبا نوربب ندسابقو نوزفا نددح یددع كنرب ره بولک ی الا شب نوا | "

 یرب ره و یدیاراو نوتز یکیا هدنسهډ یکیاو نوتزرپ هدنراقنم كن رب رهو

 تولوا هرزوا لاحو .وک قرف هتسره و یدلیا ران یتنوتز هنرزوا كاکشوا

 لوا بولوا عج نوتز باس هز محو و ىدا راردآ ظفح ول هدعب
 ماوح زاس بودا تخورف یبیسهلضف ادعان نیتشذلوا ا

 شوناترا یدتسوک یرزنهو ابقور هکنوج یدبا رارروک هلکنا ییرلمزا ولو
 تاعلطو تاج ران لع یدیارشعا.تمدخ هدانسار هلا ابقور یخد یکحرپ مان
 شلیف ره رابظا هدنتنالو مور ابقور هکیدتشا یا یحاص هیلک تراهم هدف

 یاورسخر ندحوت ۳ زا هل بودا مزع هلون ات سا ندنڏيمز رغم ید لوا



 ی 2۳ ا درو هک لد ناخ ك 1 ايار تب

 فارطا یدلوا مات رو زم رهش هک ات رایدتا ان اتم یہ یارس ناب راک هعطق

 ۱ و لر یمهلج رکراک یاسیلک ولوارب هدنک و او ررقم یتروص 2

 | ید نوجما قلوا نک اس هبهربح ره بوردپاب هرجح كيب مامت هنا كناسیلکو |
 | یزقدوقوا ءان هنکیدا روهظیسع نید ځد تفو لوا  یدلبا نیعت نابهر
 | هدنشاب زویشب كي نک اس هدسدقلا تب هدنفو لوا یدیاروزو تاروت
 | هلازازعا رازه وقنای  یدیارالاسو زفدرس هرانابهر هاج هکیدیا راو شیشکر

 ربت ضح شدوجو هل غلوا رب رب شلاق ندنامز لری دوه یدنروتک یا .

 ۲ كنا یابهر كم ید و یدردا تراز ینا بولک هعفد ر ۳ هدن وک و یدلب ناو
E ERA 



2 ۱ 

 لا ید هدر ر و راد ومن هلکلرس ې  یمادعام راو یشاب كرب قا ۳

 نگ دو رام الت اتش یولسا رو رایدروک 0

 هترزوا راو حولر ؛دنک وا كر رهو شفلوآ عضو ندسالا یرازوک و شازود 1

 بولا یراحول لوا شازاق کودیا 4 دارم ندراسکرک لواو شازاب رلخرات ||
 ؛درصع لوا یحوصلنا یلع یدلب هست یتفیدلوا هرزوا ناسا ه رلیدا رظف
 "هرهش هلتاضف و تراهم یر ره یدا را و نونف یذ ےکح ون لداعم هن وط الفا

 نییعت هنسهلب و یزومروب نیمګ هجو وب هللقع سالا تیاهن - یدبا رادو راد
 ليكي ت و تراشا هب هنس تاهح E لا نالوا هدح راخ هکر لب دلیا ۱

 بوز ود:سک ا رب هدلی كسب قولحم ناکره نیغلوا تلم رک | ر وشم هلغماشو

 سک رک ر بورەدیک ینشاكناهلوا مات لب كب هکنوج شما راروق هنا هبق لوا

 اذه لع سقو شعا رزوق هبهق لوا اس هرزوا قاب تا

 یرود كق ولحم لوا هلوا مات لب كب ید نوچ بو وق سکر کرب هدلس كيب ره

 دوصعم ندهلجوو شا راردا ارحا ییهدعاقو قواح نک هن ر بول وا رخا

 ییهلوا قلخ اید و ردعمه ییعیدل وا ناکم ی و نامز یی كلاوز یب دو ترضح

 رول وا لس ردقو كب ترد قرق نیکد هبدجاک همدا رود هصباسح نا 1

 هصولا ( هاا تیغلا عال ( ردب دم ردە یلالیدارب اسد راب دلی ییل وا ندنا

 یدردتا راضحا یتجرکو ینیشاط نالوا ان مزال لماک لب ید نایدام نب وان
 رک اسعناک هت واعم ندفارطا بوردنوک لات دا اح والاح یربهاشداب كتکلعره

 نەبە ا كب قرفو ید وا ج مدا كم زو هر اعج یرکسع یدنک ا

 راو تعاس دعسرب هکلوق نیم امدعب یدلک هلت داغرا كی زو یکیا بوتاوا

 لوا هک ات یدا رارروط بودزوک یتعاس لوا شعا رولکرب هدلس زوتوا هکش یا"

 هافر كنناکس و یکلهرومم تمایق زور ات كمظعا داوس لوا و هلعار لمت هدنبح

 رنسر لصتم هنرب یرب و رایدرب دبی ربلیم لاثم هران رب رب سپ هلوا سیم یلاوحا
 رلان و رلهلاج دعود هدک داکا د وهع» رفا لوا هکر لب دصا راکاح اعا بودا دن

 تداعس تعاس دصزم هلبالرطسا نیمح* رب رب اقافتا راهغار لت ندروغوار یجد

 یاضق هدنعاس حمم ینوک هبنش نیدلک تو ید نکرروط بولوا نب رق

 توروتک ندنزو اوه بودا د.ص یال ر كلکل رب هل | یار مکحو ییاسا

 لوا هرو ادص هلغع وفوط هم 7 رک اح بولوا صالح ندنراعنم نک ر دیک



 رکف لوا هصکرب هلاق یاب یمان نیکد تالو بوبوف رثارب هدام دوب هکرولوا
 " هدنسهعقا وینارون ربرب رروک یلحینیدلوا لوبناتسایدهُم بوراو هباوخ لا هلا

 نیسکرک كعا ته هن داش د رهشرپ هدبسانم لح و ا کرد تردا باطخ

 الا ويد هلوا روکذم و قاب نارودلا ضارقنا ىلا كمان هدکنس هلبم لوا

 1 3 لع هلو چک بودا لعن هنسارزو یبهمقاو یکیدروک قحلوا راد ردا
 . تولخورک كج هديا نیعت یتغددلوا بناح 4 راریزو ردنا لاؤس ودرسمرولب

 تحازتساهرکو ا ا دوو رارکتهلبا هشیدناو بوراو هنهاک

 ۱ هلبایلا قلاهنت قحلوا رادیب راروق هرو زم لحم بوربدلاق هلا یکشود یکیدتبا

 ۱ هفرطره هلبا بارطضا لاک نوچ الالم عفدو لاوحا تو ولوا را رب ندنناح

 . || كنجاولوا هدکدتبا مالعا یتلاح بولک ت سار هبهسعک جاقرب تبقاع ردا باتش

 ۱ هدنماقمتمدخ توروس زو هننماد بوشیر ا ںولک هلا هلعم راردا رخ هنکاح

 | یسیکیاو یدلیا راوس هنا یبوقناا بوروتک هنبرب ییدوبع طرارشو یدروط

 هلبا زکد یآ هکیدروک و قناب رلیدنزک بودبا راذکو تشک یفارطا لوا اعم
 e رو هارد یناح یکیا هدنلکش هس ولس هدزاغو ینیدشراق زکد هرف

 كج روک یرب بسان لوا ناداه نن وقنا  ردریرب هباشم ههربزج شلوا عقاو
 نیمو هدفرطو ودنک . یدلیق نیم ینغج هاب رېش هلوقم هنو یدنکب هدایز
 هدر یهاشداب یلود ناکرا یداوا حاسبص هکنوچ هدیناح ورب نکیآ هرزوا

 هدوجمج بولاص رلمدا هناوجو فارطاو رایدلیپ ینغیداوا لاح هل بویمهلو
 اماو ارزو یدلک تراشب ربخ ود یدنلو هدلح نالف هاشداب هاک اب نکیا

 اش هشدح یرلهاشداب بولوا صالخ ندنلا راعثبپ صحت و راسب شیتفت

  هدلحم لوا بولوا نامداش كحروک یتتلود ناکرا نابدام نب وقنا  رلیدتا

 | .ما یسهلج یدلیا مالعا هرلنو نیغیدل وا تراشا هبودنک هنسلوا.ان رهشرپ

 | نالوا هدیلفا ید هلسشاب و رلیدلوا لوفشم هترشابم نامه بودیا لاشتما

 3 | راکهدیدنسپ جو راو سدنبم ولکد هل بولیردنوک رمان هک ولم

 | ترشابم هغم زاق ییلغ هدزورف زورر بودا رابضحا هلع لوا هدا راو"

 2 رهاظ هبف مظفر هاک ان رایدزاف یرب اقع یرادفم نوشرا قرق هکنوچ رایدلیق
 | رلٌشع ا دس مکن دز یو ینا عارذقرق مامت یدقو یسه هرباد یدلوا

 كن هلج وب ۱ هدرب شب هدنحا رایدجا ییوبق هسدا لاح هل



 نیا ےش و یا زوم ک توا وا ناد خورو

 ج ةولص و رای دلیق یاب تب در ۳ حاي رص بودا توعد هدانل

 بو ی نترصح ۳ ریدشا 0 نزرداروا بودا ادا هلا

 ۳ را نب رف فرش دم
 رک لوس اتسا روس ږد فاص وا ا ¢ 0

 هلوا نيا تک وش "هرصایق . رعم و نیش نیطال س کی ور ندراکزور هج

 ردد ليدز 8 رهش ۵ دهه ردا .ّوا حور یاحرو اشکلد رمشرب لش

 اتشاع ردیمطع تکیلغار , اعا هب هعیس ملاقا داکعا هطاحا یعاط ی دوخایو ۱

 رول وا كم ۶۱ ریس یناتس ر رق نوک هباش وشراق هلا رقنامرب مدا هکر دهدنو

 روشک ( تب ) رولو نیسیلست هک هی مر راه یسنوتو رازجو
 لواو كنابز رهش لوا ( زن ) ی یدمارس كنارعش * احا نیلا یرعش |

 یدا ( ملظن ")۳ ردشلوا انوک هلا ادا شوخ تایاو هدنفسو ا
 * هان یرهش وا شما رع یکيا * كنافع لا ردیهاکتخ * كنا رددهنط:طسف |

 كنا a هند * اما رېشوا هنګا رګ یدرک #* هایس یر دیفس رګ یا

 رادزداکا * راو ییسهلق ید هدنرانک رب * .رادرک ناجا هکر دېګ وب % برد |

 یزوب میکوب قح * ردیرا رابصح هددهلق لوا محما * ردیرپ شنک هسلوا |"

 × ۰ كرش لوا ی ریظن هدناهج قو *كرهد ردیوص |"
 < لوبناتسا یاب نایرد 9 ۱
 هاشداب رب مان نایدام نیوقناب نددادش لس هک ردروطسم هد راول بتک ضعب

 جو ود هدقګ دیا هلئامرف مالسلا هیلعو انس لع ین ناولس ماشتحا بحاص

 هدنا نوک رب ید شع دا E یر والد رصف یرلکدد قلاشامت یکیدشآ ان
 عالو هن ررطاخ نکیا لوغشم هتساسشامت رغ شوقنو هم ما نالوا

١ 

 کز دهظع داوسرب مدق روسو بواوا نایلاع مول و ناه روپی لوب اتسا رهش

 .یهاکجرفت یناوجو لدشعمو فیط) تاف یساوهو تآ اصوصخ ردشلک



 هکر دروس بودا را دکنا راهظا كحدبا ممف نعجه لوا تضر نیش

 هدیج تافصو رددایقا هه رش ی دادو لدعو لاح حالص نالوا مزال

 یرارضحهاشداب . رلیدتادنیو تعصن ود زاواكلسم وا ندهدیدنسد راوطاو

 نوا كي یکیا هشو /لیدنک هنرلهاکراب هللا رطاخ “لست ندنسلج مش
 ناطلسهدتاورر رایدردنوک ورک بويعا لوبق یرترصح ج رایدردنوک

 ماسیق بویعآدلق ندنرارب یرلترضح مش هدنرلقدراو هن رداچ كش ناخ دم
 باطخ هاشاب دجا هدهار یانلا هدقدقیج ندعس روضح روقو هاشداب راشماعا

 مرطاخ ندنکید مرد ندنرب بوغا مایق هزب ےک زرو بودا

 فلس ےظع حو هکشېم د بوربو باوج اشاب دجا هدن راهدروب ود رد وزو ۱

 رورفهدزس اون نیفلوا بیصن هزس بویلواسیمهزکماظع دادجاو هن راهاشداب
 ندزس یردوصقم هقبتطایف یدزسوک روصق هدعظعلو تیاعر بوبلیا هدهاشم

۳ 

 ۱ EE 7 دا شموف نان روت ال ا نیسوبف مدراو

 | كرداچ یاد ن یدد ردرلشمروب هبش هل ون مس ترضح بودا عن

 | هجوو شراو هبهده بوچا یتشاب ه هکمدروک مد le ینابن ندنسهشوکرب

 | زان ضرع هنهاکرذ زاسهراچ یادخ نانگ هب رک بوروس هنارت نرلکرابم

 نیرافی رش تسد بورا دلاق ی ین رتشاب ندهدح» مش ترضح هکمدروک ین ردنا

 لوا یدن ریدروب ود یدا واسسیم ج یلاعت هللدتا رایدتا ۳۸در
 | هکعا شورو ندرب نانل وا نييعت ریزاغ هکمدروک مدتا رظن هننئاح هءاق هدلحم

 | یرلترضح هاشدان قحا وا هدهاشم رفظ 4 , هددوهعم تقو / راشع ا ترشاہم

 | كددج چ و 0 .روب هاشاپ دجا یلغوا نیدلایلو نالوا یرلنانعمه

 . یرورس كنلوا تاقالم هلا را کر یو نالوا رارسا فشاک لوا ندنرورس
 هناشیورد ندنراداقتعا لاک هکس دان شیورد هاش لوا ملا مپ ورد ردهدیز

 ۱۱ زا نوعا تولخ لیمکتو :راتشلق تدارا ضرع بوراو هاعض و

E بودا لوق هداشرا مک ارتازاوا رولو نالوا مولا E, 

 هدکلشیورد راب درو باوج هلو ید جش هدنراکدید زسردبا ضارعاندهیرت یزب |
 ا لا نودیقت تروا تنطلس هسرونلا تذل رکآ هک ردراو تلاحرب ۱۰1

 ترک هاب وزب مهو زس مه هجردقت لوا رولوب لالتخا یرما تکلعو رولک ]
 هنیطالس ردشعا لیمکت ینیرما زکه برت یهللا داشرا یلاعت ہللدم لا رونروک |



 ی اص وصخ و عقاو ۷ فورعم تا :

 ردروک ذم هدسان ةنسلاو روهتم ید جراتوب یدنلو جرات مام لرش ط

 یدش ود دم ناطلسبودا من رب نول وا ریدل و تص ر 0 هل ون اتسا من ( تب

 .هنبراصحیرولس یرانمشد كنرف ندیا رارف بون هنرایکو ( ژن  نورخا جرات

 نیغلوا ورا ك هج رو یاط هن رادماق نالوا و فارطاو هنطیض 1

 ۰ یدلیا چ یسوطاغو و یموعوب موق 1

 ( تیاع ) ۱
 هدنرافدروپ هجوت هن لوباتسا یزاغ ناخ دم ناطاس رر ناو

 هلی هازغ یتیراترضح نیدلاسث قا قح یو هرزوا یغبدلوا روکذم هدالب | _
 راو لیل نوک ترد یللا هداور رب و نوک رب یللا_> ىدا راشلک بولا

 ن دلا لوق حوا سیم رفظ رایدلیق رارب هلرب یتسورابو حرب رپ دک و د یراصح ۳

 هن راترضح میس " نوحا قلا رخ ويد ردیمردقم رفظ هراصح یاشاب دجا یبغوا ۰

 نوع هکیدلوا رداص باوصاب باوج هنوکو ندنراراب ررد ظل ریدردنوک

 كی هغو نیدهاشداب هکالوا لم رادقمهن بنی رح راصحرب ها راکدرک
 یرادیما تسد هدارع نماد نکیآ شا ماقا ششوک و مادقا هن هلا نیدهاح
 هفرصت ضو هلا نادم تمه رو زم رهش موبلا دعب هکر دلاقحا ههو هیدعریا

 هنهاکرد هانب تفالخ هاشداب تراشرر, تراشاو نوج هدلراقدروب ود ه همریک

 ردیمراو نامز ید هح یتلغوا ندلا یو بویلک تعانق یدلوا لصاو |

 یررصح میش رلیدردنوک رارکت ود راذوسروب نیبعت یننوک بودبا فطل

 لاحر هدنمد قداص حج نیراب نجر هللا ءاش نآ هکر ایدتا بوراو ههبقا رم

 میم باب جتف هلقح نذاو هلوا شیوروپ هرا-صح ندلح نالف هلته كهللا ۱
 نانعمه هلا هاشداب هدنامز لوا یجدنس هلوط ها رکن یادص ریش نورد بول وا ۱

 _ سس

 عفاو هبعب هسا ریدروم نییعت هج هقیطاق رايدر و باوج ود نسهناو

 ترضح یدلوط یرلف رش بلق كعاشداب هلا یراتبحم تشو یدلوا

 اسر لول كو یراکتت امت ک غا لک لو یر نی رام ۲
 هنب راهی بول وا برطضم هدناغ ندتمج یکیدعا ر وهظ حق را زونه بولوا

 | یرولس رایدنا دانا ضرع بورد وک هتل ود رد نی راجاتقم یدیا راشمریک ۳



 راک 3 یالعا عفرهانن ترصن هاپس نسرروط هن هکیدلک «اکناح و

 تو سوکعم ربدت یا وا هاک | ندهیضت موقع روکت هدنراکدید رلیدل و لوب

 | هلا سوب أم رطاخو ,سوصت علاط بودیا ناعذا نیفددلوا سوکنم یلودو
 ۳ || راوس دنا لردنا باتع هنس هتشکر تخ و هللا باتشو هلک هرمئط ندنارس

 ۱ نیغلوا یرا موا بوک ا هب امی جافر نکیا هرزوا رارف هب اجرب تولوا

 | ناوتان حورحرب ندنس هفناط بزع هدنرزوا لوب هن و یدر وچ ندچلف نیسهلج
 | یراح :دنچزو شلاق بوشود هد هش وکر نیغلوا ناور هدابز ناق ندنتارج

 ۱۳۱ ا بقا تار لا تولوا یرغ بولاق هرضا نوح نالوا

 ]  یدشدرد هلبا ريت ر هکیدلید قصلوا شود هبهراصب .لوا یرظن كرون ی
 . | بویاریه ندنرب نامه هافوخ ناح ځد ناوتان لوا هديا فرطرب ینیراکو فات
 ۰ | ا و بود شفت هنیمزو یدربا ندننا بولیراص نددلب كرو زم روکت
 ۱ زود شیک اب ناحو یدردنود هکیدلک هناهح بو سک شاب ییعل یدرباق

 ۳۱ ۱ اف فر ربا مادفا هکنح هرصا رپش لصاطاو یدردنوک نافمرا
 ۱۱ ك وا زارفرس هاش هاس هی نالوا هدراصح حراخبولیجا
 | تزاحا هسکر هو تصخر هانت یلاوتلالع هصک حوا نوک حوا و رلیدلیا زاغا
 | لصاوهانغ هحردر هلا ناوارف مانع ناشن ترصن رک اسع هدامعل یانثا بول وا

 | رایدشلوا لا رایسپت یرزو میس راهدز كلف نالوا حاتح هرجا سلف هکر دلوا
 بودبا عنم یرادهاحت نالوا 13 هنراغو بېن یلاع هاکرد ناشواچ هدلاث موي

 ناماونما موسر هلا ناهج ناطاس نامرف ود نوسلوا هدماین رلغیتو هدمارا راب زاغ

 . بولیناراقوا و یدلصاب رادوریک رابغ هرکصندنوب هدنربکدتبا مالعایتکو دنا اضتقا
 نام رف هنسبح هلیعباوتبول واریسااملرک نالوا یریزو ككروکت هدنیاموب یدلصاب راناب
 رشعت ااا قات ولو همزودرب رد تبسن هبنافع لس نودنکو یدنلوا
 9 رب سومان یب نانعثد سوقا هلا ناخدمم ناطلس لیج یعس لصاطاو یدنلبق
 هليا ناذا یازفا حور یادص تورلق لدن یدجا تدون چ "هدمدو ید كنابک

 یرانشد ناو یهطن ندرلغص رلاسیلک نالوا هدرهش نورد و یدلوا رب ناهج

 "هردان هک یف تلوبء:اتسا حنا یدلپای رالفحو ربنمو بارح هن رب بوللوا رییغت
 نوع نکیاماوهو تارشح یاح ماا هج بولوا ندناربضس ٌةبوجعاو تاحوتف

 حو هرزوآ ییاور اشاپ قشاع هدم ایدلوا مالسا لها رقم بولیق یرانیراب



 یدنوروپ نیرداچیناخد تلف بولوا ماشخا ینعی ماش که 6 ددص تق
 نو و. ر روم اجاج هکیدت اما هل وب هربهر رفظ رکسع رفهدنخرف ن ن ط

 NT e رعل ( مطن ۳ و

 هلژاز هنا نیکنسلوا یدربا * هلولو یداوا ا رط ره × نیمز یور

 یدشرا هناا یک یرج رانا وا تلودو ند نعد دصک لوا انو ژن

 بوقیحهن رزوا حرر ند نشد نالوا یرارادرس ك نت تئرف حابصلا ىلع

 دنک هنراود راصحراو تویکنع رادمات روالدر هدک دنا دصق هنعفد كرلیزاغ |

 بوط ینشاب هلبا غیردیب غیت ندنسهسک | نکا | لفاغ یوق رم بودا جورع هلته 0 ٤
 یغیدلوا كر هل و هن رازادرس كنرف هشاط یدروشود هراصح یا کا

 تا و نا و دن رک ناز رک هنفرط ای رد بویلوا یسرم كح ت

 نب رک تربغ مدقم هتسعخ ناب زاغ مدنابه رایدلوا ناور یرغوط هش رتالو ۰

 /رلیدناشو ندربحنز یک نالسرا ناغف /هک ایوک رلیدناشوق مک ندرب یکی

 بودا مادقاو ترجو /رلیدریک هنادیم ها هکنفتو بوط نالبناو ۳

 هن الب ربت یراهنرس هجو رسی یرلن دب هج هدلحم لوا ریدراو هنرق كرل هنخر

 یدحاص دوا رلغت * یک ایرد یزو ار بوروا ج وم ( تس ) یدلوا ریس ۱
 ترجو تریغ نکش فص نارداسربو نوژغت نازرابم ( زن ۳ یک اهردژاا "

 یخ یاول بودا حورع هراصح هدءدحاو نا بومردجا زوکهتثد یودا ا "
 ۱ من "هروس هلا العا توص هقوشو راندا حورعرهو رايد وق هکرد هجر یالا

 قمرب دعلف * ا ترصن تیار یداکید نوح هنس هلق ( تل ر راءد وفوا ِ و

 نیرلتوف زاو هلبا هیلهاج تریغ نمد ( ژن ال اب وک یدلک هناعا بوردلاق ||
 هبامشب اشک تالا ناطلس نامه رلیدت | مادقاهکنج د زارب بوروتک هوزاب
 هراصح نورد اب نابلاط هع ردا ادن فرط فرط هارلیدانم ود ردالص

 راندا نالا نی یو لاو نالات ناار لها راک اب سد
 فرص 4 هظفام یودنک ندورابو حو نالوا هد رو ینارس دوخ ر وهقم روکت

 هاک ان نکر دیا رود ندراصح هاک شد ییدهاح هاکنفو بوط بر و رودق»



 و E i 2 ها هرز وشاش ید ندر بنات
 SD لج رد لد ریو نکا ید را وشد یخ ی اک

 مس 1 ودور شفلوا هدرا ری هوك

 2 و نرزوا ب و هزار یرایکو رای روب بوجا

 مز یسهیعوجت 0 لزع رلباتنک ارز نرالا ۳ یدسعت كرپش و

 نکلی هدهرق هکه لوا من هدشامز تهاشداب رب روم رهش . ردلاد هزفرصت

 هک دی هدهاشم ةناعم ید ضو زکو یدلا رارلیوس ود هدورو یک بوجا

 ویلا یرالاج ةا مویلا دعب و یدلب ی دلج نیا ر ےم هل راک تام

 راک هل وب ید ندندناج ارد راکبان رونکت  یدلقیط توا هنبراکاح كراموفم
 || هودنکو یدلاق ندکرادت بولوا رامو رات یلقع هصنالوا ندنکیدتبا روهظ

  كنفرط ارد ید ینکولب رپ كنعد راچا یدلاط هتربح رګ بوریو لا شالت
 | كلبد هافلوا دسیقم هناحو هاکو هاخوا هاک بودا قالا هشرلظفاح

 || یاقلعتم یدلیف شرابس هنسهفئاط كنرف ییسهظفاح كنسوبف هنردا ندنغلنقشاش

 ] ۰ زودنک یتظفح كاع كجا ماقها هدایز ندهلج بولوا روضحب ندانعمو
 | كرلنا یراب رلیداوا رطاخ هدر ندنکیدشا داقعا هرلهناکب نویلراعصا

 ۱ اور القتسم .هرلنا یتمدخوب هددسیا ل بصضن هلا بصذ رظان ندز هنرزوا

 . هنراءاظتا تالالض هورک لوا لاحوب ید | لوبق رلیدروک ییهلبوس ويد همروک
 | یدلوا لاد هنلابفا بکوکح عولط ثلاف خرف ناطلس بولوا لالتخا تعا
 . هنسارما كنرف لاق و لب نالوا هدیننیبام یتاقلعتم هلا روفکت هکو لاح تقیقح

 ناجو زفلوا داقعا هز هکنوج ٤ رلیدستا بونلاکوک یرب ره قحلوا سکعنم
 ۱ اعو وید زرکح فلو خر نون هرب هدوهب رعلب تمدخ زمکیدتا هلا شاب و

 ۱۱ ۰, ٩ بد ندنشد هداتا لوا هنا یهلا تم رطدنرید هرزوا لامها
 ناج بود ردتعنع تصرف هنکغلب ینیدلوا عقاو لالتخا هنوکوب هدنراتبیام

 بناج كنسوبف «ردا بوروتک ریبکت ندروغوارب ناروالد نروک نازرا ینعاتم
 هلناح تودآ فرص نرار ودسعهو نر هل ورو ندراهنحر نوا هدنساب وچ

iie 
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 مالسا رکسع ځد هدناح و . یداوا لاتفو برحو لادجو كنج شابه :

 بوررکح هسرم یرھکی و بوروق دن لح یرلپوظسردژا و ر رام

 هکناپف یراهناد پوط رلیدر و شنا هراپ وط /بوروتک ریکت ندروغوا رب
 ( ظن ۲ یداوا راد هنخر یک راز قش نیس راصح راوبدورد, /یدلو لز

 دعا_سم * هراب هراب وراب حرب یدلوا هک و خت یوط رل,دروا کد وقت ۴

 یدروکح # ها راض هاب رغ ی دود یدو جو # e زا یدل وا

 یاننا اقافنا ( تن ر جت تیا ندفر طره یدنوفوا * مت تروص ندراهنخر ۳

 نالوا هدنا بواک نویلاق مظع هراپ ی کیا نوحا دادما ندناتکنرف هدهرصاحم ||

 هدس ید رار نالوا ر دن منجر گلف روفلالعو راد دلک و د هراصح را و ۱

 زابل اھ و نو هلکعش را اهادما راد دالٌشاب هدر ندن رف راصح یالسا نی

 لیلخ ندتناعاس ناکرا . رایدشا زارد ن رانا اکر ناز و زافا اف "الا 1

 نکع یری درو نه 5 اصح راد دا تعداتم 6 | هد ب هطاصد و تنفاو رم ها م

eتالاقم دراهاوخد لوا ریدم| قوم ریلص رکو راک  

 یک ردنکسا دس هدراز و راک هضرع تورفلوا تافتا دعب نم هنرا را ضرغ

 نیدلاسعثقا ندمارک 2اشم ءیناروک ال٥ ندءاظع یالع . رلیدلوا مدق تباث

 ریلص ا تولوا نازکب هللا ناتسووشک ناطلس اجاب شوتغز ندا
 یسهاشن تابهنادرم كمکچ لا ندننماد عف دهاش  رایدتسوک اضر الصا
 ما جد مالسا لها ناردام رایدتا رلتعصت دهان ترصن هاس ود ردلکو

 تارصقت زكر ھو رايد شلاج هلا شاب و ناح بودا مادقا هکنجح نوجا ماکو

 هاشداب هال وا رک ولج رفظو حف یارالد لاج رايدشلا رایدشرب و بويعا

 هدندناج و لراصح هکریدروب بودا رع نشور یارما عج ریدت هت س

 هرصاح ندفرطو هرزوا موع ردناق جوا یزراود مهو بولوا قدنخ مه
 هلا لوباتسا ردک رک قلو هراح هککود ید ند داح ارد ردناق وا عییضت

 هت صو رودتهربغ كمروک 19 تولرکح رز هرزو ١ ناعل نالوا هدننیرام هطلع

 تقد هک دنجره تلود ناکرا هدنرکدد یهراو زکحالع اکو ردرود ندناکما
 رایدلاق زج اع تیک ر ادن _كمروک یک هنشفرط نام رایدلاط هرکفت یایرد بودآ

 یی ءکیدنوا ماسهلا هلو هایم رو ك نلت طح ماشتحا اب ناطلس تبثاع ا
 ید هلا بوط بوشا و راهروشا ندندرا هطاغ بوروس راک ندنلناح راصح
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 ودیاراضحا 1 هنیطنطسق ف زاکماک هاش داب هصقلا ( ۶: ۳ سنین ل
 .هیلیطاطسق نالوا كوللا ة : ےف ے* هلا رام ر د درابآ هتسحح راہ لوا

eنهد زا نت رام لوا هجو بود  
8 

 ےس دج لوا ا و ور رفت هه a نیکی دتا تعبس

 ةیطنطسقلا ن 0 اسو د و هيلع یلاعت e هللا لو اوسر لق یدنل ٤ رد هلع 2

 E 1 هدنخ رف راب دلی ا مارخ ۳

 ۱ لوا . یدلیا روئرپ یتیمز یورو روهظ ندفاق "4 نوعا روګد راصح جن هل |

 ترصن نادهاع ریدلیف هطاحا یتسیرب بناج كراصح یک ناباتش لیسو
 | یدشاش یرالةع كرانلوا هدنیما هکر یدتا 8 هلتبیه رب هنتسوا كن هعلق موسر

 ۱ :ندنفحهلوا رصم هب لاوحا رخ یدشالوط هنرب یرب یرافاباو

 ۱۳ ۱ یشدلوا لالا تجوم لالقتسا یناوعد تولوا ها
 نالوا هدنسیحاوت لوس ات سا هکیدنا اجر نوردنوک رخ هنف رط هان تداعس

  لوبناتسا امنت قحا هبودنک بوللوا ملست هلا قح اولو عباوت ارقو تابصق
 2 1۱ لاسب لاس یدو یک یساما نعد راذک حارخ جن ابو هل روس تیانع یراصح

 | هالك كرلنروتک ربخ رتسکداد رواد اماف هدیا لاجعتسا هکعا لاسرا حارخ

  |ا ناعذایی روفکت بودا مالعا یتنوعخم ( مالسالا اماو فیسلا اما ) بوغبا رظن

 | نوستیک هدنا هسرلدد هدنق ودنک و نوا راصح میلست ناعسا قدرطب نامه

 ۱۱۱ ندتسهظوالم موقرم روفکت هعاوا لضاو بواک رخو رلیدردنوک اوج ود

 | كنفت و پوسط ندوراب و حرب یالاب بوروتک هب وزاب یتتوق راو بولوا سو
 5 میس سس موسی
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 یایاده بودا قلتسود تدم هجو هلا اشاب لیلخ هکر لیدند بودا رب ز

N 1كدا هدنسس هباج كنا نیک د ها و 7 ردوا نوک و  : 

 هو مدیا لاسرا یزماناده هن هرزوآ ق جلاس بولسا جد موبلا دعب

 رارف هش رزوا كن و یرارییدت راکرخا بود رولوا ندا هسرولوا 6

 لاسرا هقنرود ناجا مردلب ا بور داوط نوتلا ی و هل رلبهام هکید)ر و ۲ 8

 دنل وا هناصم دک ۳19 نادر و شا هبا شاب لیلخ یک یتیدلوا 1 5

د كلا شد اشا لیلح 1
ییلب» نالوا خطا الاب و

 ۱ دا مردا صه 

۰ 

 یننبغر و_ولص ء لروفکد / /یدلب رو هن زاغوب ی ا3 |تبقام بولوا و

E 

 /یدتنا ماد ةتسب نیسودنک هایسالب ماخ عمطو /مادقا هضرع یتعاطا راهظا و ||
 هکر یدروپ بوق 0 لس تا شلوا رادرخ ندو. ضو رادمات ریرهش

E:و هدقدل وا را لهروک هدا یشیف بوراو هه ردا رداتش لئاوا یدعت  

 كن رلت صحت ار وشک هاشداب اشاب لیلخ هصید دهروک «دنامز لوا هسیا ها "
 تریخ بولوا ضراع بارطضا و فوخ هردنک ندنش رو باوج هلهجو و |

 بودبا مالعا یلاوحا هرلنروتک هبدهو یدک هنغاتوا لاا یف هلا تمادنو

 نسحا هجو وب نسک زاغوب علق مالک لصاح یداللوب بوذا كلبا یکیا یتقو
 رفظ هایس هرکص ندقدل رو ماعا هنراضحا یاب-او تالا بولوا مات هرزوا

 هاکتح هلبایراتنیرپ مدقم بولیرب و تزاجا نوجا تحازتسا لدهنمانا رام هان

 هنسان یارس یکی هدنرانک هجوط هدنرافدلیف فرش یځد یراودنک یب هنردا
 رلد وط مع هلا قا دین طنطسق ا ور, |یدلو رودص نزن ات لا نامرف /

 بوط ییدکو د e 8 هحوراص ) / رد دلبا هداما یکدح تایسا بوریدک ود

 ۰ رونلوا تا ود ردشلوا لصاح ندرقاب راطنق زوبحوآ

 ¢ هبرعصلا بهاولا هللا نوعب هینیطنطف شکر ضست لف دی

 | نلاج * یراز ۰ رسهلج یدتا نم * یرابم مایا هکیدلک رمدوش ( مظن )
 یدلا نیریشش هدفت * لیلب هدب روش یدلشاب هناغف * لک دهاش یدلیف ضرع

 ییافش ۷# لالیدیک نک رو خرس هنشاب # هنلب نسوس غب یدنفاط ٭ هلا

 نوک لصح * قبز یاس یا هک وا یدروتک * هلاوح یدتا ییزروگ
 1 ی 6 و مس کن تاد وک هاج هدامد # قث ور یدل و ناو

۱۳ 

 تست

 | یهلج هرکص ندراومهان رییدت هجا یدلیا عج هرب رب یتسارما هر اشم



 | كرو نرد ید یراترضحناخ دارم ناطاس هدعب یدیاشع احا رخایرنالبسم
 حورنکیا هدانا موصن ندیلرخ هدنراذ وردو م ده هن رزوا كنادلب هلج يا

 شرابس هدن راهمان تادص و هن رافرشا فا دک د لک هزاورپ هس ع یرلح وتفرپ

 هدنمانا یرلتدوع ندنرفس نامرق ناخ دم ناطلس ناهج هاشداب یدا رام روم

 هن ردا نوا یکرادت 2ا تامهم هرکص ند دخ اڑا نوک حاقرب هد هس ور هس ورک

 یعوعسیرةدنابف بولک ییزاغو یلوسساک ی رایک نعشد هدنرافدروب هحوت هنبناح

 ا هدنسهلباقم بوک ندراصح هحتا هدنناب تسوا كلوماتسا ندنابا هحوق قحا وا

 بسانم نوحا نند یقارط عطف یسانس راوتسا راصحر ه دلم لوا رلب دلیا لوزا

 ردک رک قلتباب راصحر هداحاسو هکر دتا باطخ هباشاب لیلخ بولیروک
 سا هدنرافدروب هملکح حاسیتحا ۰ رلیک نشد هدکدتنااضتقا كم هک ات

 #ض . هعنم رهاظلا بسحم یدروفکت # ناذیتسا نوه ها دل دلش لوا
 ردهلعتم هب هطاع لح نال وا دارم لوا ه؟یدردنوک تاو هلون تویمهلوا رداق

 ا ضر ندباح و ځد هسلوا ردلکد هدزممکح مز ردهدنفصت كنرف د وخ هطاغ

 باوج ودد را راهرو تغارف ندسو هکر دو الوا ردبا اضتفا تموصخ هاکزس

 71 دردنوک رخ هنس هليو رارکت قحا وا روک ذم هدراک دنوادخ روضح رۈھڭت

 لوا هکنوح یدبا ترشابم هراکو هدب تزاحا ندزوفکت نمدودصقم مز

 مزال هزع رزوا هرم لوا یرطاخ تیاعر كرلنا شعا هدسلا كنرف لحاوس

 هنساد كن هعلق مدنا بود زرولپهر و یداویح هرلنا ر ردلکد ندرلنالوا

 بودا نيبعت تعاس كرابمر نیدلا حصم رابعم نيسدنهملاةدع رلیدتا ع ورش

 نب راشاط بولوا رهاظ یسانب ماج ےظعرب نکرولی زا یل یتح راد دقارپ لع
 ششوک و مات مادقا نوجا انب لیمکت ان ددع شب رایدتا فرمص هراصح هانب
 ۱ ترد هاکع | رودەم فرە هم زاول هرزوا روهج روضنم رک اسع تودنا ماقهاو

 هنسوراب حر و یدشربا همانا هدنوک قرف هرزوا یلوق سبردا انالوم هدنآ

 یزاغ ناطاس لوا هلهجوو و رلیدر و تن زو بيز هلا رلپ وط لاثم ردژا
 یدلغاد نرکح ر وهو زوفکت و یدافب نیل و اک مند ار دس یزاغ و

 ك رګ یلغوا لی قا هدک دلروک زاوا هاچ هد سنس ا یللا زو کس

 نیسوزوفو نو وق بو دا تراغ یتفارطا لوباتسا هلا ناهج ناطاتس نامرف

 روضح بویابا ربحز ردو ربسا یتیعثد یفید-] و هرشط ندراصحو یدروس
 اعاد یافلرک نالوا یرزو كحصدا ءدداشم ییلاوحاو روفکت یدرونک هزا رمش
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 بولی نب راکلزسښدا رازسبسن ندا تالم تئارو یاهعد هددلراو هدسور
 رهشقا هیاب كلف قاتوا رایدلوا نامن هدرار زفلیب و نازیرک هناح رب یرب رھ ||
 ضعب بودا رارف هبلیا شاط یلغوا نامر هدقدلاص هباس هنفارطا یرهشکب و |

 نش همز هع رکو یدردنوک راشکشدب یلاع نغدوا بلاط هل هلا یطسوت

 هدربهر رفظ رفس ره تودا دهعن یی تام هد یراهراتسرب تداعس ۴ رح

 ضامنا ندنسةتشذك هانک لكما مالا یکتا تمدخ یو ردنوک رک

 دن رام الصا/یدا تداع هنامرق دالوا ناع و دمع ضق هج 91 ⁄ یدنل وا

 رومآه هشدخو ندهاتشداب بانج اماف یدا لک د ندرلنالوا راج داقعا

 ةع وا نامرف نوعا ناء و دهع درد یک دو یلغوا تا. صو نالوا

 هرهش . رایدردنود هندناح هسورب ن راهجوت یور ملا دعب و زادردنوک
 ششخ ن دهاشداب ولتدافص سول یالا یره هد كس ٩

 ناب یتفتوت بیس كن ریهک#/كم ناخرول لا اشاب ندلا بابش ریدتآ سارا
 را ومگاب عاضواو نکللیدروی نامرف دفا رک نوا نوا ناسحا كحدبا

 نالوا هدنمان یرلافا هرکص ندن وک جاقرب بولوا رابع ثعاب هدیهاشداب رطاخ

 یدک TEE رليف و را شاب اا لهجا و یدلزوک تسانم لام ا مان

 هنلیا هشتنم ییاشاب قحا یسیکب لکب یلوطانا هدنوک یرلقدلوا لخاد ههسورب
 هنسهربزح سودرو یدلدا حارخاندت لو لوا یک سالا یلغوا هک توردوک

 یلوطانالدهمصع لوا یدکج هربضست كلس نکل اغ نالوا هدنف مصت تح بورحاق
 ( اذه انموب ىلا ) هرکص نداشاب قحا رلید | نکنم هدهروکنا یرایکب رلکب

 ۰ ردشلوا نوناق قلوا نک اس هدهیهانوک

 هما تیص و یرلترضح ناخ دارم ناطلس نایشا تشم هاشهکر دشاوارک د امدقم

 ندهلج یدبارشمروس ح رد هدنایه.زال تامهم صعب ندهیکلمر وما توریدزاب

 كن راماط ع دادحا ردلوهْه یدال وا 2 و ددمانتص و لوا یخ لوب اتسا یر

 هرک یکیا ناخ دیزپاب مر دلی موحرم یتح بولوا یرادارص تیاغروبزم حح? ید
 م السا لها رقم هكر هدیزک رب كرهش هدناب هعفد 4 اراکزور عذاوم بودا هصاح

 لوا تو زول یی دهع روسی نوف ه دنس هدف و روک یدنارلشع | 2 اهلکعا



 کل ردشملوا ررقم هناطلس مج ىتلايا هر کص ندننافو كرانوو ردن وفدم

 ر EF ءا نود 1 ن ولو ,ê نوزف E طر ۵ نوحا

 1 مان تشم تشه كس ردا اب ال وم لیصفو یدا هدلو رودص هدنوح رانا

 یثک رز ناغج لا دیناکهننامز رانو ه دع) ردوا هجرت فتا ییراف

  همادخ یرز فوکسا ید رار و راص هد راد هرزوا یول وم ۳

 دنبلود هن وکر فوصوم هدزعه ر هزوح فوص هنا تهاشم بالغ بودا نيەت

  سکر هو یداو قرت هک دک یزو تکوش كمالسا رک اسع فن رردن راص

 || لوفشم هذلوا یحاص ناماسو ور بودا سوه. هدالطا و اخک و هسابل رخاف
 ردناطلس جو ناشیلاع یافطصم ناطاسو ناخ دیزیاب ناطلس یرهدازمش یدلوا

 ندقدلوا لاا نامرق هنس یدب هکردب ردالوا رکا یطصم ناطلس
 ۱ هدد رف یراراوکرزب دج هددسورپ كحدبا تافو هرې ندنزیزع رع هرکص

 یاعت هللا ءاشا ۱ ردعداق و میظع لار , لاوحا كنا ,دک دتا تافو یرااباب

 1 هنر ملل وا لدل
 چ یرهب زا هن هتتسلاسات عاضوا ضعب رودص و نامرف نا دهع ضه 3%

 ( + هنننم ریه و ¥
 ۰ رنالوا ¿ ناخ دم یازفا تع#) نالفاو ناغع لا یاشکلد رابخا نادوار هصف زاغا

 | یزاغ ناطاس لوا هکردرلش| ناب و لقن هرزوا هجو و هلبا نابز نی ریش ٌةماخ
 | نوهغلو ماکعا هدنراتعم ماکح نالوا هدفارطا قحا وا یناقعیازفا ر رس سلاح
 ۱ / راهظا دن ناعذا ینو نا_ہتلق یراکد د یٰلغوا نامرقنکیشعا تعب دید زارگب

 نالوا هدنمان یرللغوا هلا یزو كابان كارنا نالوا عبات هنسا وه بودا ناصع

 دیهاتوکو د ردیلغوا نایمرک نيرا یدلیق راد س هب هشاطرب یییرب ره را هدازعرح

 ود ردیلغوا ندا ید ییرو هنتع هشانم ود ردیلغوا هشننم نیرو هن رزوا

 ربدلیا نالا هلب روج یناکسس و نالت یراتالو لوا بوردنوک هسالو نیدیآ
 غوا زوغوا یدورو هنرزوا هم الع هلا یراصناو ناوعا ید یمودنکو

 یتسازسان تکرحو كناغوا نامرق یدا یسیکب رلکب یلوطانا الاح كن یمیع

 كتمدخ لوا یدتسا نذا هکتج هلا راينامرق ودنا ضرع هتداعس رر
 نودا لوزعم یکب یسیع رو رم یدنا رارولب هکنوج ی ےک هم هلک ن دنسهدهع

 ورلیا و رايدر وب بصن هش رب ی شاب قحسا نالوا ریزو ه دن داعی هناتتسا

 هسورح بول N ید یزو وداک هليا لابقا و زع ا بورد نوک



 7 همنطنطسق حاف ناخ دم ناطلس ترضح ےتفلاوبا س 11

 یا وکی جید كرحر ج وازوتوا زو ز 2 یر اب تالو تهاجم نبش لو

 موح ص یراردب هدقدلوا لصاو هب هنس قګ رب یرکب یراشرش نس بول وا حقا 31

 e قحاوا نانطا راد مزاع یرلحوتفرپ حور كنراترضح ناخ دارم ناطاس |
 زعنشن دسم مالسا هرصایق ۳ كو که نشه یصتلا نوا كنم رم شب یا رو 2 1

 ىزاغملاو 2 اوا ناسنافارمشا بنام نیعم ناسحاو لدعنینا وق نقم ماشت>او 1 ا ۰

 راک !هماع بودا سولج هریظذ نودرک ر رس یراترضح یزاغ ناخ د ناطلس ا

 شوخ همافلا طسو ( یزهیلخ) یایدنا سو نماد نوا سواج هد
 یتفلخ لاردا بحاص یلنورب ناغوط ولنل آ هداشک ندب محم ندرک رودم تفابق

 لئام هفراعم باب زا لئاق هقح ارع-ش "یی مم اع بح سانش ردق سابل كزات كاب 3

 ترضحدوخایو ردیمددتاربثآت وع كفيطلرود لوا هّلاناعس یدیا هاشداب رب ||

 هبلا رلهاشداب هدرصع لوا هکر دیدنتاباغ یب مراکم فا طلا هني رال وق كن راب

 راردبا مدقت و بلغت هنرارب یرب هدیاعر ۰ رلنالوا ریه بهاصو ءدتبغر هلاک لها

 قلهاشداب رخا یربغ ندنالاک باما ندبا روهظ هدن رور ودنڪ یدیا

 یرانالوا باهرېم هدنفرعم ندن و سصم کالاغو ندنتخو ا طخ یت ندرانک#

 یرهاظ یدا راردسا تمگو یعس هن رایصح و توعد هنراب اد تادا باب
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 هرلهمامورف نالوا رودو هر ېب ندنفرعمو روهشم هلبا لانءو لاه نعي رومعم
 دید لاصخ بو ود یم نالوا عدو نطالس تال ید رزعا راستعا زکر ه

 عج ییارعشو العو درفت ه هلج ناخ دڅ ناطلس هلمطابو ید رنک

 ناتسا هلباناتسحا دنک یلماک او لضافاهص بو دنا دیقن یراودنک تاذلاب هد ها ||"

 ها هلت مع تسد یهداتفا هجو رایدروتک ناشکرب وب هنف رط يراناشلام

 هدنرلناشن تداعس نامز كناتع لا نادناخ مور راد اذهعم رایدرتوک ندنلذم

 ماد نیفلوا یرلتبغر لاک هبالع د نم نویلک تعانق هش نکیا مولع بابرا رقم

 ديف هلا ناوارف فطل نارو دیص ناد غرم كنیحصثوق ىلع انالوم هلا مارا |

 ندمعع نیطالس بوروب نییعد قا كس یو هنس هل رم ره نوعا كا

 ردنا لاع مولعم یرلکذتا دنمهرج هلنا-سحاو اطع یکیدعا هدهاشم ینی رشا عرشع

 مرجال ردنا قا نودا. هرم 4 یراتغرو لیم هدادمتتسا باررا شو
AS 3و تبرع  Eleه رلتداعس باب 0 دنسو دنه  Tea 
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 ۳ ورد لر رس هتسهنانا الوم ترضح ور ددا دین رهناشاک اتکلد
 یک ۱ ات نرادایقنا لاکو نرادافتعا نسح هترضح لوا هلسانب هناخ یولوم نوجا

 | دن رابحاص هاکا تولق هکر دهابتشا تش یاج رب هاقناخ لوا.اعقاو لدتا
 ۱ ماتم لوا رد هللا تبح رون ینازورف عم یک هابتنا لا نورد و هاکیاح

 ۱ زاوا یلاخ ندنلاح دحو لاصت الایلع ارغف نالوا ندعاعتباععا هدا زفا حور

 3 عنصم هسردم رب و هناخرفاس و عیفر عماج ر جد هددسورپ هسورحو
 | ماشو مرہ بوری دبا تعفنمرپ تراعرب هد رق فرش عماحو ردرلمروب

 .هدنراوسج راونلا عماج لوا یرارونم دق رم و روناوا ماناو ارتف ماع ماعطا
 . ندناشع لآ اب لسن (تس) ردشفلوا ان رادبق هج «دنفارطا بولوا عقاو

 | كنهلج و و * رهدازا لوا ران تاوخ نویتلیا مارا هديا ٭ اهدا زشت هی |

 | هللا لیمو ماست هن رابل وتم بودیا نییعت ندراتکلم یکیدتا چ هلع یفاقوا

 ۱ هنکرا نالوا a هرزوا لاجا امدقمو رد رلشلق ررقم یفذو تح طدارش

 . زوک شا زوی-جوا هرزوا ییاور یدسنفا یلاع زوک شت زوب هک یس رپ وک
 ا یا هارو ل رخر لداعماکا هکردرفغا دان ةيظع هرطتقر
 | راعش تاکرح رع لوا هک ارب ز رداکد رسوم ههاشداب رب و روصتم هد هکد لیزج

 | هکیدبا راوشد ربعم یغات كنب رلکوب راجتو یغاتب یمارح یلنامرواو یلقچلاب رب

 تمالس ایا یدبا رار نازرلو ناسرتو نام: هلبا همهاو توق نابراک نایارغوا
 | هک اتو یبیا رارشود هبهرطاخ ود ریمرولپپ هراو هنتیاهن كنامروا وب هل
 99 رک ذاشاس رایدریدلب یتفراصم هن راروضح زع رلدروک ربا هماما یتسان

 7 یدبا راشمردنوق یخ در رثرب هدنشاب رب و" دبصق رب هدنشابرب هرزوا ینیدنلوا

 ا ۱ رام لاوخا درسا بولیروس ابار رادلامو منم ندنفار طا هلا یرانامرف

 | ماعط بوڕ دباب تراعرب هدنساروام كرو زم رسج یدارلشاوا نک اس
 || هدنماما نيح یتح ردشلوا ازفا تحار نمأم هنسارقف كرش هللا یسافوتنیم
 ردشمراتوف یراودنک یعاعط هنارنف نوک یکلوا بوناشوق لاقشد بوراو تاذلاب
 ردشغارودص ندرلنو الوا یدصت نوتلا هك كب هفارمثاو تاداس لاسب لاسو
 ندلی هنسارتف مرح فرش,سدقو همرکم هرونم ةندمو همظعم ٌةیمک اص وصخ

 عفر و هناربخ ا لیفت ) ردیعارخا كرلتو هنسح زویشب كب جوا هلی

 ۱ € هناحرد ةا
1 
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 يرسو هبال وا تکا و رسفا یازفا فرش تضناوج هاشدا لوا
 نالا هلا ناهح هاش مام ناوحو ربد یدنلب لا هکنوح رب دا افا 4 ک٣ در

 هد وم ید) و" ( ےظن * یدل وط نامز و نیمز هلا الواو "منو یدلوا نایرکو | 2

 هک ره * ردربار ادکو هاش هدنوب * ناف املع ن م.لک تیا * ناهر تحج

 مو>نمم نالوا توربج یا ضف مزاع لوا هدعب ( ژن ال ردررقم دیک لوا

 یراثا تشهب یارس یرادسقم نوک حوا نوا هکنوچ یرابت یلاع راکدنوادخ

 مرتو یظعت عاوناو رلیدلف نیزامن بوراقیچ یدبا راشم لا نفد تناما هرجا
A:یرودنک «دنرق یراشکلد عماح عفاو هد هنوز 1 رلیدتا لاسرا دی لا  

 بول وا نقد هد رە تج.رو رطعم دق رم یرفدروم E نوا قلوا هدوسا

 یدنلبف لذ هریثک تاقدص.هصن هر و ناوجو هرببک و رص هرزوا نیطالس نوا ا

 لفط زونه هک یراهدازمش مان دجا كحوک شک هد وجو ندنسەع رک رابد و

 ناوصضراو ةجرا هیلع ناخ دارم ناطلس یدنلوا لاسرا هدسور

 E یدل وا عفاو هس ست قلا زو زکس یرلتداعساب ثدالو كن راترضح

 رب سم بول وا نوک ید یا یتلاو لی زوتوا یرلتنطلس تدم یدا شغلوا ناب
EEتدم یدبا رلشل وا لصاو دشاب رگ نوا زونه هدن راکت ا سواج  

 ۰ ردګ رات تسرد (هرةجر) هنرلتافو لاس رو وا زوقط یترق یرلناک راب تایح
 ۶ تاجرد یلاع ناخ دارم ناطلس موح رم تاریخ رک ذ ٭ 9

 * داهحو ازغ یدتبا نامز هوب * دازن یلاع هاشنبش لوا هکنوح ( مظن (

 هناح هجن یدیاب * یدلیا داش یتحاورا كرنا * یدابا داب یردادجا تنس

 * اغھر بولوا قفوت یداھ + کک ا *# هسردهو

 یدچآ * نسوپاپ ب ودیا هلا صولخ و قدص * ابن تنج عماج هست یدپاب
 یدک فن اما رەق هک یا * ا یدتا دور و هن ردا %*# نسوق كن راتراع

 3 دنسالد یثیام و ۵ اب عماحر روهشم 4اکمد یهفر# چ وا هدهن ردا كلا

 هدر و نهه دلی و ) ر ( نوزف ندناویکو ناوایعفر ( عرصع) هک ردراشمر دنا

 رادر و داع ةسردق ییا ادعام ندرلنو و رايدر دتا ان ید فیطل عماحرپ

 نوجا هدنور و هدنآو را هناخ رفاسم نوحا نکاسم و ارفف بوردو ثیدحا



 هاش بد * لحا ك : یدلیا مزع هک و باق * انتا مدو یدلک هکتلود ۽ اش

 × ردا رکف نترخا نالوا لقاع * ردیک هناهجوب رد . ولکه کیک *  لحعلاناهج

 ترضح ینعب (ژن لیداک التر سح بویید ها ٭ یدلک د ناهج هاشیزوسو نوح
 هکیدکچ هاکناح هار مدوا بول وا هاک اندربما تحصن ماکو هابتنار هاشداپ

 كلف * یدلیا ها هرلکوک نیزوب یدنوط ( تدب ۳ یدلیا هايس نسهنییآ تالف
 اشاب قحا ءدنرافرطرب ندارزو هدلح لوا تح ( ژن )آ یدابا هایس نسهنیبا

 ۱ شین ق5 رس كشبورد یدیا راشعای اشاب هج وراص هدنرلبناحر و
 || رابرهش نامه ر راشمرب و ربخ وند ردندنراد رم كنب راترضح ناطلس ریما
 - هیارالد یار بوبا ربخأتو یدشود هچا نزوک یک رونایوا ندووا ناهج
 بلق صولخ هنراهانک عیج بوتوط دهاش یربیدنیزشم ززو یکیا لوا هدکد لک
 : عادص هدنیح لوا هراودنک هلا رک نج - ییلپآ راس و هب وت هلا

 هکدتک هکیدا یسهرغ كنيمرحم شب یللا زو زکس بودیا هبلغ یضرم
 اصن هجن هدننمط بوردزاب همان تیص ورب امدقم نولوا دت ڈم یراهض راع

 | تیصو ل اوا یدیا راشروپ رابتخا هراظن ییاشاپ لیلخ مظعا ریزوو راتخ
 ! ته ˆ مودق كن رادهع یلوو یدنوط دهاش نسهلج نوزسوک هارزو ین همای

 دارا راتصصت ضعب قلعتم هبیارب تیاجو العر تیاعر بون دبا دارم نر راموزا
 ۱۳ ورد لوا هدنلامیراکل هسک لدو تفعضو یراکلهتسخ رایدشا
 | ندشاشنو مان زکره رایدلبق وجو تسج هکدنح ره بودا وزرا ین راضحا
 2 یح جوا درو نم هام تولوا هدانز یرلغعض هک دننک رخا یدلوا رهاظ را

 مارخ هسدق هاکرابو هسنا هاکءارا یراحوتفرپ حور یدبا هعج موب هکهدننوک

 | دولوا لرنم بیعت × رجما نماج ملوا رخا رولک هیابند هکر ه ( تیب ال رایدتبا
 |[ نوک چوا نوا تلود ناکرا هیلع هللادجر ( ژن] رجوک یک روف یھ

 یدرفرب و رثیدروس ناوند هرزوا یراهفولأم تداع پودبا ناهن ندقلخ نیم
 هردو راددروک ینید-یف تلاع ظفح رایدرب و رایدلا یویعا هاکا ندهصق

 هان ند "هدازمش رایدردنوک رادصاق هلا یناج همان هشسناح دهع یلو هان تلود

 (سیخاوتبسلا هللا كراب ) یدنا سیخ موب هک هدننوک یحمتلا نوا كروب م هام
 مرکو لدع طاس طسس و مدق عضو 4: دام و زس یدل وا قدصام هنن وهه

 اا یصو ینب رافسشا ا بودا حرد هنس کس ريب دت قلعتم هغل اشکناهحو هنس
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 هیلهاح ټړغو /رایدرونک هیوزا نب راتوف راو:بواوا يرا مولوا 8

 رايد شرو یلیخ دچرکآ رایدلیف هاج هن رزوا كمالسارکسع رارکت بودبا

 نهم

 بوو ريد ران یرامادقا نکل رایدشلاج قوجەصالخ شیره رغو رابدشلا 0

 * نب رکشل نمد یدنوطزو هغجاق دا ندلعا روضنم یدل وا صالا رخآ (مظن) ۱

 ییعشد رایدربق * نانس غبت هن روغا ند رایدروا * ناور هصدرا رلپزاغ رلیدلوا
 لاا نرف یپلا قیفو* ژن ) رف ندمات ژنوعلم یدک #* رب ندلوا

 ماکو ات هليا ناوارف مانع مرلسا نگر هدربهر رفظ روسو هلغلوا یهاشپش ۱

 لابفا و رورس لاف نوامش هاشداب ترصح هرکص ندرکآ داهح و xX راب دل وا ۱ 3

 + رایدروب لار هنفرط هنردا هنطلبلا راد ها
 < ناخ دم ناطاس ندرک لوا را

 صولخو تیدوبع ضرع هراکماک رابرهش "هراومش ك نایلس یلغوا رد اوذ
 هيلا یوم یدنا لکد عطقنم هلاکمو هبطاح ندنفرط بولوا هرزوا تفادصو

 هدنسهدهاش» یریلاج هرم دی هکی دیا راو یرخد ددع شب ثاکد نا_یلس

 نسح یس رب ندنرلحا اما یدارتخا هرکانزخد شب هحرکا یدیا هری
 ناخ دم ناطلس ناکم دالب هدازبش هدمانالوا یدنازنم ند هلج هلا لاجو

 لوا رایدراو هناتسبلا هسمک یلیخ ندناود ناکرا بوناوا ځور هنراترضح
 چ وا یللا زو زکس رلیدروتن هتنطلس عرح هللا عرکتو ےظعت یسومانرب سورع

 تح# روس لها نیغلوا بترم برطو یداش بواوا نوک ود نوک هج هدنراهب

 راشدو مهرد هش رارزواو یدلجا یراهورک مع نالوا هدنرااید كر ورس

 یا سانش رداقم هاشداب سابقب ماعلا سان ماع لصاطاو ىدلجاص

 × رایدلوا
 < شنافو و دارم ناطاس ةصق مناخ 9۴

 راک شو دیص یوزرا رادناهج راب ربش نوکر هدرلنوک هرکص ندنوبامڅ روسو
 هطا نکرواک ت واود  یدیا راشمروب راذکو تشک یرهش فارطا هلبش

 هن ربارب شمر وط هدنرزوا لوب شوپ ابع شپ وردر | هکر روک هدنشاب كسورپوک
 هدنمزیؤر هصرغ یزاف ناخ دارم یه هکیدتا بودا باظخ نامه هدنراکدلک

 لوغشم هنکرادت كرفس ترخا مویلادعب لدتا رارفس واو ككدابق رلارغ یش

 كرادت هليا كئرخا ( مظن )ث هلا ترخآ رخذ راضحاو تباناو هب وت بواوا
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 ینابساپ كنراید مدع یاب تلوکسو یناب لول هدهکرعم نایم هلکشا بوبه
 . راتفرک یاب هلو یدلوا مدعنم ندناپج یور یرارلاو مدجنم یرادوجو بول وا
 تولیناص و یدلاق تويم ردا ن وک PD EE رابد راکد ین بولوا

 . ینابهجو یدلواصالخ هلبا قورطرب بو ریشود تصرف تبقاع هلکعثودهلا ندلا
 . ناجیرت هدنراکدروتک هنب روضح هانیلاع ءاشداب 5ر دهتسپاب و تسد بولوا ربسا

 راد هکیدلوا هن بجوم نکیغ وب كقباس توادع لب هکر ایدرویب باطخ هل
 داوا كحد كدلبا تب هلازاو تموصخ دصق اکب بوکح رکشل همالسا

 شما راو كجهش روک هزب زوک هکیدریو باوج هنسهلبوب هليا راذتعا رازه
 " كفالخراصا راب × شما راومها رکف كنا كلشكرس ههش نس ( مظن.)
 . فطلو ناسحا عبنم * مرک هاش یا هلبا وفع مکاکسکآ مدلیب ٭ شما راب دا ويم

 .هسرگ ندمهانک راکمرک رابرهش ترضح هکر کا اماف ( ژن ) مرجو ردنج ر

 شب هنسسرهو عهد هبه راصح رادل وصح هراب نوا هسرسک هجارخ یعالوو

 . یخ هنصالخ ك.ندنک و مالا ود مهدیک هنیراتدخ هلمرامدا رارب كی نوا
 تراثا بويعا رابتعا زکره هرزوس لوا راکدنوادخ نکل یدلیا مادسقا

 . هلهجوو كناهجناطلس ینابهج هلرود یتایح راموطو هلروا تیوب هکر ایدروډ
 نب یراب یرابرهش كلام یا هکبدنیا بودا یرازو عرضت كجروک نیغودلوا
 ود رودل وک یب هللا ناسحاوو روداوا هلا كتسويپ مرک تسد یراتفرک "هدنب
 . بولوا هدالج غيت ( تیب ) بویلوا عقاو هدلوبق 'ریحیماجر یدلیا زاب قوج
 || لهجو و ید نوک لوا( ژن ) اد ج یداوا یلود یب اک ٭ ادغ ینوخ
 || فویسلا ةبَس امد قم راک هلبح یراکدید یدانوه وقنا هدقدلوا ماشخا بوک

 ۱ ید شا راوتسا راصح دام شفارطا بورك دنمارا رهیرع هلا نعشد نالوا
 | یرارطضا * نتلود دایدزا كدام ناخ × نتکوش ہجر وک ك مالسا لها ( ظن ۳

 قجلوا بیرو حابص ( ژن و یدلیا مزع هغمراتروق ینشاب * یدلیا مزج هغجاق
 ظفح یراهب رع ون زس هکیدبد بودا تاطخ هأم تیکت بالک نالوا هدشاب

 | یراکدعر و لاقحاو مهلا نیدرآ كن رکسع نعشد بوراو نب تالوا دیقم هکعا

 هسش الو هلیعباوت صعب بوقیح ندندرا داره ع هلا هلیحو ود الص تا ندر

 .هليسايض ناتمام باتفاو روهظ قداص هکنوچ یدلیا رارف یرعوط

 قحا وا رادربخ ندنکیدنا رارف كنوقناب نعشد نالاق هی یدلیا رولر یناهج
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 هیلهاح ترغو /رایدرونک هبوزاب ن راتوق راو بولوا یرا مولوا راجا 1 ۱

 ۱ رای دسر و یخ هحرکآ راد دلی هاج هس رزوا كمال ارکسع رارگت بودا 1

۱ E 

 بوو اردن ران یرمادقا نکل راپ دشلاح قوحهصالخ یی رله رعو رايدشلا

 * نیرکشلنعئد یدنوطزوب هغجاق * نیدلعا روصنم یدلو' مالا رخآ ( مظن) | ۱

 یعشد رایدریق * نانس غبت هن روغا نيد راپدروا « ناور هحشدرا راپزاغرایدلوا
 لابقا نرف یہلا قیفوت ر ( دلم نداق زذ وعام یدک ٭ رد نذل وا

 ماکو داش هلا ناوارف مانع مرلسا کیه هدر ھر رفظ رسو هلغلوا یهاشنهش ۱

 لابقاو رورس لاف نویامه هاشداب ترضح هرکص ندرکآ داهجو رپ رلیدلوا |

 ۷ ریدر وب لاح را هنف رط هب ردا هنطلیلا راد هلا

 + ناخ دج ناطاس ندرک لهأت 9 رپ

 صولخو تد وبيع ضرج هراکماک رابرپش "هرا وبه ك نایلس یلغوا ردسعلاود

 هيلا یوم یدا لکد عطعنم هلاکمو هبطاح ند فرط بولوا هرزوا تفادص و

 هدن:دهاش»« یرللاج هربه# هسجخج هکیدا راو یزخد ددع شپ تاک ناعلس |

 نسح یس رب ندنرلحا اما یداربخا هرکایرزخد شب هحرکا یدیا هری

 ناح دمع ناطاس ناعم دالب هدازبش هدمانالوا یدنازتهم ندهلج هلا لاجو

 لوا رلیدراو هناتسبلا هسک یلیخ ندناود ناکرا بونلوا ع هنراترضح
 ج وا یللا زو زکس رایدروتن هتنطلس مرح هللا عرکتو ےظعت یس ومان رب سورع

 تح# روس لها نیغلوا بترم برطو یداش بواوا نوکو د نوک هج هدنراپم

 راشدو مهرد هش رارزواو یدلجا یرلهورک چ نالوا هدنرالید كر ورس

 یا سانش رداقم هاشداب سابقب ماعلا سان همام لصاطاو ىدلجاص

 2 × رایدلوا
 < شنافو و دارم ناطاس ةصق ةمناخ #۴

 راک شو دیص یوزرا رادناهج راب رش نوکر هدرانوک هرکص ندنوبامش روسو
 هطا نکرواک ب واود  یدبا راشمروب راذکو تشک یرهش فارطا هلبش

 ھن رب شمر وظ هدنرزوا لوب شوپ ابع شب وردر | هکر روک هدنشاب كسورپوک
 هدنسزیور هصرغ یزاغ ناخ دارم یه هکیدتا بودا باظخ نامه هدنرلکدلک

 لوغشم هنکرادت كرفس ترخا مویلادعب لدتا رارفس واو كلدابف رلارغ یش

 كرادت هليا كئرخا ( مظن )“هللا ترخآ رخذ راضحاو تباناو هب وت بواوا
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 71 Ys مدع یناب تاوکسو یناب لول ہد هک رعم 17 هلکا توبه
 راتفرک یاب هلو یدلوا مدعنم ندناپج یور یرارئاو مد یرادوجو بول وا

 | بولیناص و یدلاق تویمریدلب نت راودنک هدمالسا رابد رلکب هج بولوا

 1 ۱ ینابهحو یدل وا صراخ هلا قارطر بو رشود تصرف تبقاع هلکعودهلا ندلا

 ناجی هدنراکدرونک هن ر روضح هانیلاع ءاشدات كر دەتىىپاب و تسد تولوا رسا

 راد هکیدلوا ه بجوم نکیغوب كقباس توادع #4 هکر ایدروپ باطخ هلا
 داوا كعد كدابا تب هلازاو تموصخ دصق اکب بوکح رکشل همالسا

 | شما راو كجهش روک هزب زوک هکیدربو باوج هنسهلبو هليا راذتعا رازه
 .] كفالخ راستا راب × شعا راومهان رکف كنا تاثکرس ههش نس ( مظن )
  فلطلو ناسحا عبنع# م رک هاش یا هلا وفع مکناکسکآ مدلی * شعا راب دا "هویم

  هسرک ندمشانک راکمرک رابرهش ترضح هکر کا اما ( ژن ) مرجو ردنج ر

 | شب هنسرهو عهدا هبه راصح رادلوصح هراب نوا هدرسک هجارخ یتالوو
 یلیخ هنصالخ كندنک و مالا ود مهدیک هنبرتمدخ هلمرلمدا رار كم نوا

 تراثا بويعا رابتعا زکره هرزوس لوا راکدنوادخ نکل یدلیا مادسقا
 هلهجووب كناهجناطلس ییابهج هل رود یتایح راموطو هل روا نیو هکر ایدرو

 ن یراب یرابرهش كلاع یا هکیدتا بودنا یرازو عرضت كج روک نیعودل وا

 ود رودل وک یب هلا ناسحاو و روداوا هلبا كتسوږپ مرک تسد یراتفرک "هدن

 بولوا هدالج خت ( تب ) بویلوا عقاو هدلوبق ریحیماحر یدلیا زای قوچ
 هلهجو و ید نوک لوا( ژن ) اد ج یداوا قاود یب دلک * ادع ییوخ

 | قویسلا ةي امدسقم راک هلبح یراکدید یدای وه وقنا هدقدلوا ماشخا بوک

 ا ا راوتسا راصح دننام ققارطا بورك دنمارا رهبرع هلا نعشد نالوا
 | یرارطضا * نلود دایدزا دارم ناخ × نتکوش هجر وک كمالسا لها ( ےظن ۳

 قجلوا بیرف حابص ( ژن ۳ یدلیا مزع هغمراتروق یتشاب * یدلیا مزج هفجاق
 ظفح یراهب رع وب زس هکیدد بودا تاطخ هام تل بالک نالوا هلا

 :E یراکدمزب و لاقحا و مهلا ندرآ ك رکج نعشد بورا و ن تالوا دىعم هکعا

 || تالو هليباوت صعب بوقیچ ندندرا كرلهبرع هلا هلیحوب ود الص تآ ندرپ
 ۲ ۱۱. هلنساض باتلاع باتفاو روهظ قدابص ها هکنوج یدایا رارف یرعوط

 قحلوا رادربخ ندنکیدننا رارف كنوقناي نعشد نالق هی یدلیا رونرپ یناهج
naan 
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 زاوهدن و زاسهراح یاد تولو زامن تعک ر یکیا زارفارس هاشداب هدنماکنه |

 ردنای اب ردشلوا ات تیفیک تناود ور ما هکر دیلحم ا 1
 دایآ هکنح توشلوا نا رو .e هرزوا نییاو ند هایش نیقبلا قح هصقلا

 هزو لا بودا ترصن یامدتساو تصرف یاحرو یدلبا زاب ضرع هنهاکرد ۱

 تواوا را وتسا یک ۳ هدرادم رعظ هایس بلق و راوس هراوهر ر تولا ۳ دانتسا هراکدرورپ نوع هرکص ندناحاح ضرعو تاجانم هلهجو و یدروس |

 یادص هواسوفو یدلبا نیقلت ءراب زاغ ینتبآ + نکس شما اولتقا # هدرک هصرع ||

 /بول وا نوکر ندنران وک تمارتق نوک لوا /هک ای وک بولوط هلبا سوک و ریش

 تر یدریک هش رب یر, رکسع یکیا ( من )۳ یدل وا لزاّرم نیمز هصرع
 یسداو مدع # لزا یدل وا نارب ریت ےہ کیک ۷ یدربا هک الفا ی وه و یاه

 E شواو هار یارسص دوخ نسب ۳ 8 ى 8

 ةصرع ادعا غ ناور هفراعره نوهج نام نرخ لیس تولو درنو |

 نت راتآ بو کچ لا 2 دن ءدک دشرا رک ۷ یدلوا ناط)ع هدرازو راک

 یر راد یا لات ۹و تر لاصت الا ىلع لد هحابص بورد هلا تب و

 نسهزاورد مدع بواوا مدق تبان هرزوا ه راض ءو ه راح ید نوک 1 :

 تعاش ) هن زو كابا نعشد ینک اخ كلالسهو تکنو رلیدجآ هشزون نشد
 رو مالا راسک اخ نعشد ریدجحاص بود (هوجولا ۳

 هربرب هکر ایلیا ریبدت هل وش ګدا هدهاشم نرلءاقهاو یعسو مادقا هکنج
 هورکم هورک لوا هلا رکفو اهدا موعش ندروعار تول وا بوط بولک

 قش یکیا ید هانن ترصن هاپس رایدروب هلا قافتا یک یسروس راونج

 a را داکار بولا دراو وا ر۱ ندنراکوا بولوا

 نداق یژکا بونکح نیر یر بویهلو لو هفرطر بوتلیاص هغلرغا

 دهروط ید یادعا * رد رط نشور هنرابد مدع كف ( تب ) ردشمک
 هثدناح مالا ركع تصرف ےسن مالک لصاح (ربن) نام ر وک نداق
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 | شو نشوج هو بودا نوضبش نیرکشل قالفا هلبا یعقا كيب جاقرب
 | رف نود رف ناطلم رایدروتک هراکدنوادخ روضح هتسباپ و تسد نعشد
 3 ۱ هلا رکا تلم دادما ینعشد مازبنا هحدىا هدهاشف رفظ هلهحوو هدرفس یادتا

 || هدنیحو رلیدلیق هیحوت هنیرزوا ادعاهاکتیمج نب راغورفرپ غ وت بولی ررقم
 . || رادقعلاع راکدنوادخ ترمضح وم یدلکر کسع نوجا دادما خد ندنناح نامرف
 بور ندزوک رب رب ینبالا اماو ارزو هدنسا رک قوم دارد ا

 قعح تنعل هرلندبا رارف و تبغر هازع بوروب نییعل یتماشمو لح كنب رب ره
 یال بوساک هراب رهس رظن ید یر نافرف- شدتا نایب ییغیدلوا

 || دوغروط یالارب نادبیا یاب یراجاق ولنکنز وا شلاق ولرک ۱ قاتلق مد طه
MEEهلباتفایق و و تئیهوب //یدیا یغلی رغوا تآ ینلب رب را  || 

 | ر لوا راک دن وادخ ترضخ رایدریک تولک هجا هاس هاکهصرع تویعاتوا

 || هشرارادرس نانک مسن كحروک یسراوطا و عاضوا لراکزور یکن جاق

 لوا یلغوا نامرف ندنرلمرک هله یدیغوب یسهرضم لزءرکسع هکر ایدروب
 ۱ نوسمزو كت ناھ # نی دیما دادما ززع | ندنا زب ( ےظن ۳ شعا ادا یت خم خس

 ( یا E هفلوا هسرید * یافت تم“ نوسابا شو مارف * ندیلکن دهع

 | ادعا .بناج ها ازغ تیل بوتلوا مالسا رکسع بیرت مالک لصاح (ژت را
 || ییدلک هاوا سوق كنعد هدفدلراو هاسیاکی نوشروق رلیدلیق تم زع

 ا رادر دود هفرط لوا یبران واه مزع نانع هل وا ضرع ههان ناهح هاک رد

 هوکشاب هورک هدننفوالص ینوک هصج یحدرد كنابصش .یکا یللا زو زکس
 || مارا هدهاکلق ماقم دنلب هاشداب بودا مایق هدنسهل اقنعشدربهر اقش رکشل مالسا

 | یارما بونلوا بدنرت هللا یراروالد یلو-طاناو یلیا مور راسی و نیم و یدلیا
 یلغوا لا و یلغوا ك ناخروط و كى یسبع یلغوا كب قع »ا نددح رس

 كل هلاد رم نوروط هد هابس هاکشس رلکب روالد یدتنام كرلن وب و كى رضخ

 ۱ هدنک وا راک دن وادخ ترص: یررادرکع یرصکیو رابدروتک دن رب نطدارمش

  ننهآ راصح بوروق رلب وطو رای دا لب نرلکوا هل ارل شیش رو# بودا رازق

 مالسا هاس هدنسازغ هنراو رایدلیق هطاحا یلالجالا مزال رابرهش فارطا لاثم

 هاف ین عا هذدو بول وا + لاج یدرا رک ثعاب هتسلوا مازما

 رو وین و و ینرتو تاو هذن رج نورا ندسافو بایج بولا
 .را بدلا رکسع هظفاحم نییعت 4 |

 یازغ كن رات رطح نانشآ تشپ ناخ دا ره ناطاس هدنسا رک هو اسوق ارعو

 تست
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 رام هکیدلک ربخ هدنمانا تدوم هداج هنشللاراد نیمانو تاک تاب ۳
 بود كىر هنتر هبمرلسا یالام ی یی : رای .مسد یداب و وقنا یلغوا كنلارق |

 بوک هرب ی یدا رارونک لا رف هرزوا لااا یاوعد یر ره هکر ثاب نرخ ۱ 8
 قوا رف رفط E ۳9 ربا تشح و رخو راش | مزج عز ا 1

 شولترام هکناعذا هریک اپ سوساحرب ناهج "هرهش نوجما كل یلاح تقیقح
 رلیدلاص هغلا ربخ ینا یدیا زروناللوق ین ایژک | ه هیلک روما یدیا راربد ناغوط ||

 یشاب تلابقا یب لارف هدنسازغ هنراو اغاس هک هرزوا لاوتمو لاوحا تیفیک

 هناي لول و هاب هچو هتناب هل بوراو هنب راد سورکنا یداینوه وقنا 9

 بول وا تچ و لب کا هنشعد تورو ا وعا هن رلکب نعد لداعم هرلناو

 لک هرکتشان ید هلرمس لا ناک هنشاب لارق رک سزگا رد کل هنعفد راد

 /هصح ند:سهصق كنا 2 كالارف هنشاب یداکهن ارو ک/( تس ردرر#»

 هدنراراوج بول وا ناب زکی ناب جاقرب هلیکب رح كنوقناب هاب و ( فن رک تا
 دارفلب بوریدلاچ یتسوک تفلاخحتو دانعو بوردلاق هغاا ذلج ییارشا نالوا || |

 تب هتراسخ و تراغ یمالسا رادو تعزع هکمک هلا ناوارف رکشل ندنک وا ||

 كحدبا ضرع بوک هن راترمعح ناخ دارم ناطاس ناغوط شولترام یتیرلکدلیا | "
 رکسع نانلوب دوجوم هدنرانا بولوا ناعتس یادخ لکوتم ناهج رایرهش نامه 1

 تونل وا ررڪګ ماکحا هبا را یفارطاو رایدروب مارخ هندناح هیف وص هل ا مالا

 یربا دنا تیام ت.زالمو ریدر ترشابم هکعا هایس عج هرزوا ماع ریش / 1

 هکیدتا رودص یرلیلاع نامرف جد هن رکسع یلوطانا نالوا زارفا رس هلا

 رضاح هکنرد لح یرودنک بوردنوکح یجقلجرخ هنب را را
 تولک هنرزوا دف وص نالوا هاکتعج هاب ترص هام س ) هصقلا ) راهنل و

 ریدتبا مارا هدرو نم رهث ماتعلاع راکدنوادخ هصلوا هدامابرحو كنج تامهم

 مزد السا دنج بونیص یکی رب مان نیهاش هلوف ناخ یرلکدید وقةنایاشاس
 کا بصن ییلغوا نسل هست تودنا لثف یالوفارد ی قالفا هدک دا

 یسیلاها قالفا نکیا هرزوا هایس تیعچ راظتا هدد وص هانملاع هاشداب یدا

 نددحرس یایما هدکدلیا مادقا هنزاسش یمالسا رادو هنران یفارطا لوک | ۲

 بودیاقافتا راکب رادمان یک كب یسنعو كب نطصمو كب د یلغوا ك زورف ا
۳ 



 NE کھ

 كرف ءا ولم ۳ تولوا لضم هار یرادقم لیم حوا ندشناح ىلا مور ۰

 ةفاسمو ىدا راشغا دس بواب راوتسا راو دز راصح دنام مال یلحت لوا

 | هعلق هدلاح یکنداک نعد روا بودا ان ه علق ددع شب هدرو نم لوط

 || راویف اګاج هدرو زم راو د لواو یدبآ رارديا .دادما هن رب یر یرلظفاخ

 || دس لواو رلهدبا جورخو لوخد هدنورو هدنیا هکات هکیدا راشعا عضو

 | یا هلغمردشالوا هاب رد یتفرط یکیا بودارفحقیع قدنخرب هنکوا كراوتسا

 ۱ هاجم ءا شدا یری سل و حّ كنەروب نم "هرب زج یدا ولع هلا برد بآ

 ۱ یس همان فوقو هنلاوحا لرادح رس لوا نبغلوا یرععلاینام كن راترضح

 زا هلداعس ید یراودنک بودا هان ترصن هابس رادرس یکب ناخروط نالوا

 | ریدروب تعزع ندنرزوا زوریس هلا نورقم رفظ رکسع نورپب ندسایق
 ۳ ۲ تسد ت هرجا مایا جار هلبامانالا بر دادنا مالک لصاح
 ]| ریدتا رس ه۶ءانغ عاونا یالسا ا رسا یتسیلاها تودبا چ یهعلق

 لا ٭ ۱ نورف ها یعرلسا تکاوش * رلیدتبا نوزج ینعشد ر طاح ( ظن 7

 هدناب قلود * یثشوک هدلو و راشطک هدا * یشا مدره ردو كناقع

 نیضا ۳ الو رر اعادنوتسل وا هدنکفا ید ٭ اعاد نوسل وا

 ۰ ۳ رب كمالسا رکسعو ردشمزاب هرزوا قلوا هدنسهنس جاوا قرف زوب زکس

 | همچقا زویجوا هبراج انسحرب "کر دشعد بودیا لیصفت نراقدل وا موبوط
 ۱ سیردا انالوم ىدا رازغا لازبت هنس ريغ ندنجف دوقن رایزاغ بولیئاص

 ۳ حو ردشلو روهظ هدیللا زوب زکس رویم حت هرزوا ینیبعت نیخروم راسو |
 هلآ تداعسو زع یدلوا مهم هکنوح هغ راترضح رک داد ناطاس رفظو |

 لدع هدتفالخ ماقعو تنطلس رب رس تدم زار هدنرافدروب تدوع ههردا

 زکس نکیا لوغشم هكا داش یرللکوک نیک ۶و دارمرب یرادامات نودا دادو

 ۱ رخ هلهحوو هنف ط نایشا تلود ناتسا راناسر هدزم_هدنسهئس ر للا زو

 || کوکر ندنلابفا علطم كنبراترضح ناخ دم ناطلس هکر ایدروتک را ترسم
 ]| رکو ریغص هلا هنارکشوب بولوا د زاب ناطاتس یمان هکیدلک هدوجو دیعس
 هدهرونزرم نس هن و راپداوا رک ر وشک ناطلس ناسحا قرغتسمرب و نا وجو

 ناخ دم ناطاس ناشن تقرلخ فلخ بواو | عفا و یرلن واهر وس دن راد دون را

 یا یراس صح ها یدبآ را شمروب توعد نوصساغلو اه ین راترضح

 ۰ رلب دلیا جن هرکص ندهرسحاح یا



 ا ا اا دغ ناسا رایدن مارخ ا اسیتفم 1 رمادخ د
 لابلا غراف هرزوا لاونمو بولوا نیم لفاحمو ریانم هلا یسیمان مان بوریدست
 هدلأم تربع لاس لوا هلا لالخاود جو لاعتم رداق تمکح نکیا لاح هدوساو

 هعلقلا تحنو یفارطا ناتسسزازب بولواعفاو قیرح میظع هکر ب هدهنردا رهش
 ساق هجاوخ یسادنمک نانسزاز یتح یدلوارانلاب قارحا رازاو وشراجهعاو ||

 نیدلاباهش بوربدلاقشاب یرکیو رایدناب اعم هدنجما ناتسزازپ ها رلیناتسزاز
 ٌدیاس بوچاق هبارس یکسا بوقیح نادوبف جا جد اشاب رای دصات نوا كناشاب

 تولق نوهبح هنسهبد قوچو یرصکب ةلج یدل وا صالخ هد اطلت ةا

 هلبایف بولوب نوکس اعون هلا قرت هچفا قوچو رایدةارب سارهو فوخ هسان | "
 قافتارلنالوآ ثلود ربدمو اشا قحا و اشاب لیلخ نذا ماو ارزو دم
 كنسهنسزوهط قرف زو زکس هعئاوو رایدناتوعد یدارم ناطلس بودیا یتاہن
 بوک ن دیا واکه لجعلا ىلع یزاغ ناخدارمسناطاس هکیدبا شلک هروهظ هدنرخا وا

 a و جت طا e رگشو یدلی ور هب فیت ۳ :قوچو هد نرد ا

 ا ۳ ع نایاب سونغزو زد نییعل هسهتءدخ : یر
 ۱ رزب رد ید هعفدو ناخ دم ناطلس/رلیدت | روما هلا دعاقت هاب ر هيڪ

 یصوصخو e ینایف تعاطاهنرارها بويعا تدا ۷ ۱

 و یدعا یدبا شاق دفع هدنرلنورد بوت نهدلوا هلب ردت تالاب لک ا

 جد سولجرب بولوا عقاو سولج هضد یک هدنابح لاح تلا دقت |
 لاحرا هاش رادو لاقتنا هترخا نارفغلا و ةجرلا هيلع ناخ دارم ناطلس موج |

 ردە اقرا سواح هعفدج وا هدنتبتحقحاو ا عقاو هدک دایا

 < دب زاب ناطلس تدالو و هروم "هرزج جن #۴ ۱ 3

 ر رس ناک اک هن ناهجهاشدابترمضح هدقدلوانیءتمهرزوا لا ونمو ل اوحا (هصقلا)
 یللازوب زکس یورک هدهنردا|یشک لوا نیفلوا اتشماکنه بودا رارق کک

 5 ۳ راوتر تع زع هنهف :رومهدن رام كنس هنس

 یا را اشا رد بول وا مور یا کک 1 مظعا هروم هر زج ۱



 EZ س سم O لاسرا رلهمآت من هفارطا لولمو رایدردزک یرهش

  ند هجا رایدردنو ک رعد اناوتو تسد رز هللا شوجو هبج هنیرره نوجا
 ]| ایج هن رب دنج برع نوردوک یوبج شو یرکب هلا كب نزع هتناطلس رصم

 ییناقع تعاجش بوروک یتلابولاب ك رانش د لکیه یوق لوا یموقرصم رایدناص
 | ترضحیدلوا یرلنابز درو یمادص ( ناقع نیارصن هللا ) كحدبا هدهاشم
  قحلوا رفظمو روصتم هنرزوا ند یادعا هلبا دابعلا بر دادما دارم ناطلس

 ۱ دوم 4 هنردا تالملاراد هلا تداعسو زع نودا یهلا ر کش فیاظو عدقت

  هبلش هس هدنزوفط كبجر زکس قرف زو زکس ازفا رورس یازغو ریدروب

 ٭ نیشاب نوخ غبت كنازغ هار بولاص رادهاحم ( تیب ال ردشلواعقاو یناوک

 هدنوک یرلفدل وا لخاد هرهش ( ژن: )۳ نیشاب رلیدسک كلالض رپ لارف هللادمح
 ثل ودناکرا نانلو مضاح هدرهش یرلتضح ناخدج ناطاس یرادنجرا دنزرف

 الا اشاپ لیلخ رایدلک اعم هنوبامه یارمس بودیا لابقتسا ینارماک هاشداب هلا
 بسانم قلوا هاشداب  نکیا هدنایح زس الاح هن رادجام دلاو ناخ دمع ناطلس

 1 1 شازسوک یلکش ل ِت ی ما هدلوا ردك

 ۱ ی ٭ هشيم لوا ناداش ناهج ( مظن ) هکر ایدید ر
 كنس یدلک وا * تالاصفا و یتدم ردزا هک * هشبا ثالنوک جاق وب هلوا

 كناباعر نیسرولوا نس ×« یهاش كنروا بيرق نع روکنس * تالاف ,روهصم
 5 هداموب هرو زم یالم هدقدل وا عقاو یرلن وامش سولج رارکت ( ژن ) یهان

 زا هلو نافرعو لع بلاط كناسنا عون هکر یدروب ناوارف ناسحا هبارمرب نوجا

 ٠ e هدننایم روهجو روطسم هدک راوت ضصوب رو نم لقت ه> رکا یدلوا ثعاب

 1 ناطاسموح ره هکر دروک ذم هرزوا هحوو تباور جا اما ردروهشم هنسهل و

 ماراتدم زارب هدهنردا بولک ندنسازغ هنراو یرلترضح ناکم تنج ناخ دارم



 تب وقت هراکبا نمد ود ردهشرغ زک د یو مر هلدسک هک 8 ۰

 فرط هکر ابدروک زایدتنا راهلج هننرزوا مالسا رک اتسع هعفد ج وا بور |
 راث>ا یرارف یرعوط هلو یرلکدلکراحات ردهدنع زهیناح لرودنک هدن و مالا 8 2

 و نرساخو ننغاخ زیدوفوا رزا یتمالک (ررفلآ نا ) رقم هورک لوا
 یراروالدلبا مور اشاب دواد بودا نامرف ناهح ناطلس قحلوا مزم هلهجو |

 لا رارقسالا ىلع هصک یا هحراو هب هنوط كردا بیئعت هدرا كنسعثد هلا

 یدالامالام هلا لاوما سافت هکیدنا راو یسهرع یللازو یکیا هدورک كنادعا ||
 تاج ار دارم ناظطاتتم موج ) تباکح 1 یدلوا نابزاغ بیصذ ةلج ۰

 الاح هکیدیا راو مالک شوخ درهرب مان كب بزع ندنرابرقم كنیراترضح ناکم |
 نوڪ ا یر س رال وئعم رفظلاكىډ ردندنتا رخ كنا ید اشا بزع هده سور

 رفظ و جر هلو هلبا ینابر قیفوت هکنوچ راشهرړو باوج ود یدیا زک شواو |

 تراقح بولی ر دیک یسابل ترو نوچ ا تربع بج وم هنیک و تسایس هنیگ
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 هن وزاب نرلتوق راو تح رایدنایط ر ادقمرب هچرکآ یدلیا كيرح هبهلناقم بوریو

 ادعام ند راکدتا رشعم همعط یژنک او رمز هتسدو ربسا نیس ەت راد

 هکر شا باطخ هکب بزع رو زم هدنرافدروسراذک هلکنا هدرازو راک هصرع

 3 هزات ینهلج به ردوو والاعص قار ERE هګو بڪګ هب ںزع

 هنن رثشاب هالو شیر دیفسرپ هدنراګا رک | هکشمد ید كس یزع هدکدد واناق

 ها رب ره كملنا ها س قحاوا رک هولسح /(ندسغ دو طو رط رف هدنح رف لاطلم

 دل رلذ دیا رارف هکی دن ار ودص هل وش یرانامرف قحلوایراناسح ا هروک هن رلقاکا

 زر سس یاب یار اف دهن : یارزو / هنلوا تمالمو ریهشت هدنحا رازاب و ودراو

 نوچ رلیدتبا تعافش یاجر هنسهنارکش ترصنو حو بوروس زو هبالعا

 یعارجكنهلج هلا ارزو تعافش یدبا سا هناهب هناسح)/مشیهه هشدپ مرک رابرهش

 قتلودیهلک تالارقورلیدروم افتکا هلا یلزعكنم رولثاب وللب جاقرب بوذا وا وفع
 پارس نییا تشې رهش لوا هکرایدروسب نامرف یوردنوک هبهسور ها همان جن

 وص هسور هدحشرات لوا زهر دشا رود هدرازابو وشراج یلارقرس بونل وا نیبزت

 هدنن رق ییوص رفولب نودا لابةتسا هلا رېش لاها یدا ك ىلع هبج یسشاب

 [.بوراهرچیدیا راشموف هنا لاب نوجا تنایص ندریغت یشاب تالار ل
 نوت هلا یاهداش زون نوعاص ههر یدنود یژلسک زونه رلیداقس هللا وص

 ۱؟
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 داقعا راقو نودرک رارهش ردشعاط بوراو ه وص لوا یحوارب كرارف || ٠

 بودا رارق هدرازو راک صرع راودوک كح روک نیرارف كرارادمان یکیدشا
 3و هحاوخ لا هکیدتا یدلنا هکعا تاحانم هنهاکرد تاحاطا بهاو

 || لواو نوجهافص كنرارهطم حور كلاسر ترضح تاد وجوم رفد جاب دو

 ۱ ل ۱ لالص لها لاما السا هابس نوڪ ايضص كن رارونم ناور دا كي) را >نانج

 ها لاح ناشی , هلا ند یاد-۶۱ درن تسد یماحرف هدنخرف نابزاغو ها

 ٠ | دزو هلبا نرف هنیدعو ( نينمؤملارصن انیلع اح ناکو) یییلسم هورڪ

 ۳ || دعط #* هن ےک لارف تسعجر هەر و ( مظن ) ۰۰ هلا ند یاول عفر هلاکت انع

 : ٭ ادح هدنا تب رس ندند ج ٭ اده لها دک یا سم لیک #* هنیک رج یا لق

 ٠ |[ * یمالسا له هجا لاعاب * هللا نوکنرس نس وح لع * هللا نویز ېلاغ نشد
 ]ا هدنهاک رد هل وا ماعدو و لوسر اب جور یپلا اب ٭ یک لرلنا ردترصن

 E زاغا 4 یرازو عرضت تودآ ھهج وت هب یراب ترطح هلهجوو (رن) لوبق

 رکسعلالضرپ لاو هکیدبا هدلحم لوا بولوا نیرف هتاحا فده یماعد هدک دا

 1 هلا رورع لاک بو وا هن ز وس كن وقناب كڪدا و له o ییفعص هب صو كمالرنا

 1 یرعوط هننس وا كناهح O تارخ ترسم نامهو یدلا نابرع ریش هزلا

 | لوفعم رید ردیلاوز بیس یسک بولوا رود ندنرکسع ودنک رورغ مثل وب
 ٠ || هنکاله بولا ههئرواو زس رو لو بولوا قش یکیا هدقدشالقاب هکر دوب

 ی یئاطاس عورفرپغوت جد لاحد لارق هد ڪتا هیبت ود زسهدبا مادقا

 بلا تورو لو هارخ یلاح لوا ه روصتم رکا دع هخاک هداباقم رلفص بودهزوک

 S7 رق بوشنهکرمضخ هدنیح لوا یرکیر مان مضخ ه>وق رلیدلا هیتر وا |
 لالا بویمر و ناما هوا نوکنرس هل هلآ لاض لارق یدلرکس ینتآ

 رهظم بولوا هد دند یتمدخ هدک دروتک هراک دنوادخ روض> توشك نشاب

 رفظ بوکید هو ربن یلأم تیکن لارق تلود یب رسو یدلوا یهاشداب تیا-نع

 ریدردلاق رالګ هن رزوا راکزور نعد ندشاب یکی هقوشو و ردردلاح نراسوک
 یدلزوا یربجوک كحم روک هدهرینرس نلودیب هک بقا ی لارق نعشد رکشل

 ٭ را رشا نروک هدهرینرسیلارف رس ( تد ) یدازوج لامان یراتیعج ةتشرو

 ۱۱ | لارف و وقنا هک د نچ ره ( ژن رارف تس یدنوط یرب ره هخزود یداکچ
 ج سس
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 بو وا لاسرا همان هنهاکرد ناخ دارم ناماس هک رابدتا یانتا هو ۲

 | ربا ماربا هدایز نوا یراکتشربا بولکو .مالعا نرراکتا معین كنعشد |
 زاک وا آرا هکر اشهر و باوج هنس هر ون تویعا هدیه هکلک هدنا وص و ارزو ۳

 مولاد عب هک دلا صب و نوهکنا یینطلس رب رس و یتفالخ روما هاح دج

 ردلکد هلک ندجراخ بولوا ندکاپ لسنو د وخ ودنک زوهدا روضحو شیاسا |

 یربخ یرلف دروي /نوستبا تنابص ی ودو نشد هسلا مزال هب ودنک قلهاشداب /

 هکرایدتا رببعت هلهحوو و ربرحت ید همانرب ربخأت الب تلود ناکرا مدنابه كحاک
 ردنیعضرف یرلترشابم هادعا عفد هسا قلعتم هرودنک یرادناهج تنطلس رکا

 ردیم ولعم لس راربنم ربع یوزر تعاطا هرهالا ول وا هسا قلعتمەباحو رکاو !

 بوتکمو هنلوا ذب للخ مالسا ماظنات هیلروب فلص هک ردل واتفو یاضتقم

 تع زع فق وترلب هرکص ندو قحلو لوصو یرابرهش هاکر د تولسالا 0

 راذک هنیلبا مور بودا تم هروبع ندنزاغو اک هک ه دنن رد لوساتساو

 یارا كلام ناطلس اما راسو ارزو ةلج راددلیا راغلا هب هنردا هلا هلکګو

 ناوج ناخ دم ناطاس  رلیدلکب ولا هرهش هلا ع رکتو ےظعت بودبا لابقتسا

 یسیکیا هدنداعس ریس بودیا سوپ نراف رش تسد كنراراوکرذب ردپ تخ
 هابس بووقیلا هدنهاکتح هنردا یناخ دم ناطلسس هدعب رایدلیا رارق اهم
 دماناو ې رایدتا هارک نانعمد ةعفادم دصقو هار مزع یرودنک هلا هان رفظ

 رخ مالتسا رکسع یدا اشک ههنزاو بوک ندفرلفا و
 ےک رس( تس ۲ . رلیدتا مایق دنعشد *هلداقم نودا باتش دباح لوا هدقدلا

 امدقم ( ژن ) ×«ییرغو قرش یدنوط هلج یمادص ٭ رح سوک یدشلاچ
 هدعب توردنوک قوا لاب ررب ےس روا رازادنا ریت ندنفرط مالسا هابس

 هجن بوشب زق كنج هکدتک  رایدلشاب هکمروس تآ هنزوب نادیم رایج رچ
 نیدهاح نیغلوا راعتيب نعشد هورک یدلوا سفا ی رارس هنو رس ی رلذت

 یانلا اشابهحهرق یسیکب رلکب یل وطانا یتح بول وا راکسشا یلکش راسکنا هدشناح
 ندعو ردشللا شوءارف یابند مغو شون ینداهش تبرش هده راح

 زایرمشو رلیدتبا لیدبت هرارف یرا رو یاب بواک فعض ه.السا هاپس هرکص
 .( تس ال یدلاق هسیک یرغ ندرلکب راتخاو ندنلوق وق هدنناب كرادقهلاع

 سردا انالوم ( ژن ۴ یدلاق ام اب وک هلمحا زارب # یدلاق ءاش هل وق یموپف
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 س ٠ ا او تعرس هنفرط یرادجام دلاو بانحلاع "هدازپش
 | هتنطلس ررمس نرافرشا فلخ ( هصقلا ) یدلوا عفاو ندعس نارق هدک دلک

 هجور یراودنک رايدر دتا سالجا هرزوا ساسا تلدعم ریرس بودبآ فیلکت

 ٣ ندنرم رخ رلیدروب هحوت هاج لوا تولیق تعانق هنغاحص اسینفم دعاقت

 دروم راد تورو و o ییاشاب قحما اص وصخ ییامدن صاوخ صعب

  نیدلاباهمشو اشا لیلخ رلیدل وا لوغشم هتعاطو تدارع _نودنآ رابتخا تدحو

 1 كهاشداب یکو قاب هدنرازو بصنم هرزوا قیاس تولسا اشا هجوراصو اشاب

 رونلوالقنهرزوا ق لوا رکسع یضاقهدخرات لواورمسخ انالوم رایدلوا قالم هنناغتلا
 ۱ ۱ با فرصت اعم یکلاع لوطاناو ليا مور یدبارب رکسع یضاق هدنامز لوا

 1 شسولجو دام ناطاس تدوعوادعا ركشا قافنا $

 عاش هک ولم فارطا یربخ یدعاقت ندنتنطلس ریرس كنیرلترضح دارم ناطلس

 ۱ رایدل وا مزاع هک.ک هری هب هلبقافتاو مزاج هنسلوا غامدلا لتخم غا رف ببس قحاوا
 . هتغامد كنلغوا ناف هکیدردنوک رخ هلارف سورکنا یلغوا نامرت ًاصوصخ

 ع زوب كنج ید ردشتا فال هنب رب ودنک ییهدیسران لفط رب بولک للخ
 1 هلا تصرف هل وب یدعا ردلکد روس تا هدرازو راک لو ردلکد شهرت

 قلاب لوص ( تب ) نمرو هدناف قلناهشب هسرونلوا لامها رکاو نمریک

 | داخاو ود ( زن ) شعا شقتك هملو ات یسصغ * شما زنا یصا
 1 لاضلارق جاوا لصاو هراسکاخ نعشد ندفرط رادرکدب نامرق نبا راومهان
 رکشل رلیدکهربر رشک عج هدلیلف نامز بودبا لاصبا رمان هباحره

 ین ماع ريفن كنرفو قالفاو نادغب هرقو كسرهو هنسو و نامالاو سورکنا
 . بردو/رلیدلوا عج مالک الام یشد كی ناسکس بودا ماقهاو ششوک هرزوا

 هبیلوبکت بو نددارغلبو رایدلرغوط-هن رزوا مالسا راد بوک هتکرح یک

 لاما هصنن كلاعفد لار  رایدتا بابو تارخ ینارطا لوا 0 نیکد

 هل دادما كنا بولا نیز كن روفکت بوراو هاوباتسا بوک ندهنراو هکیدناو

 دساف رکفوب هروتک هفرصت هَضیَف یهیمالسا كلام راسو هراو هب هنر دا

 و دحرس یارما یدلبا تعءزع ه :دناح هنراو هرزوا

 یأر هدنخرف یارزو رلیدتا لاح ضرع هتل ود رد هلا لاععتسا لاک قحلوا ۽

 | _ندهرواشهمت هدنوامم روض>بودبا هاکا ندلاوحا نی رلتضح هانپلاع هاشداپ ,
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 یاحر ندتل ود ناکرا هدنناب یسلوا دازا كنلغ وا یک و تبدوبع ضرع بوک" ۱

 لعت م ه4سلا رولیروب هيج و هب ودنک هنن ادد قلاباهردنعم و شا تعافش
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 كم یارزوو شايق طرشودهع بودا راتیع مک هنغح هل وا فرح ندتعاطا

 صالخ ندنلا نعثد كنببلج دوم نوربدلب یلاوحا هنارا تلاع رابرمش یار
 ناطلس مرجال رایدردتا لئاق هطرشوب و لئام هت دباس هرخ ال 8
 نوجایرارطاخ كلرانا نیغلوا یردارب كنمظعا رزوو یرسمه كنسهریشم# مرکر

 یهردنسسو رایدردنوک هنساباب بودا قالطا ندننادنز داقوت یسوبحم یکیا لوا

 هلا تمالسو تعص ید یلچ دو رایدر و و ریک هرزوا یتباور رلیضعب ید

 ۰ یدلوا لصاو ههانیناهج اکر د بولک
 < یتاطلس تخ زا دارم ناطلس ندرک تغارف

 نمارقم ییهیاقشع كلاع هلا ناوارف یعس ولکدو ناخ دارم ناطلس ترضح

 بوروب تعارف ندننطلیب روما هکیدلوا عال یعمو هن رار ام رک كڪعدا ناماو | ۷

 هنس هام رس تنکسم یتسهارب تنطلسو رالوانزک تلزعو نیشن تولخ مویل ادعب

 بودا مالعا هباشاب لیلخ یرسو مدنامه راالو ینادواح تلود ہلکا لید |
 لاب ندهننف كلاشاخ الا بوشیلاح نوجا هلا دابع ردمد هحن وب هکر ایدتا
 فرص یرودقم هنرغوا تلود و ند یودا لاج نتایح ناب. رک كادعاو

 لاحهدوساو لابلا غراف هداوزنا هشوک بوکج لا ندنموکخ ید تدمرب كدلبا

 تنطلسا * ردیسانفتسا حات یهالک كد رج لها ( تس ) رک ندرطاخ قلوا

 هن یان كماشنحاو تنطلس/ ( ژن )ر/ردیساغوغ ناهج قبا یرلکدید
 هناجر لضف * یدناس ندزمرطاخ حول هاج بح شومظنو یدنلب کود
 * مدکج لا ندنشود افو * مل هديا داي هرزوا تولخ ییمان * ملهدیا دانتسسا

 دا میل نمرسیط ٭ لهدا داهج هلسفن امناد * ملک | بحبح هدلد ةعرزم
 هدم اح لاح ×ناطالس هدنسمو نوساوا نوساک * ناخ دخ غرشافالخ # مدا

 مدروک بسانم یک | نار نامرف هلام ةءاعو ناهح تالم كلام یتاح دمخ مدهعیلو | 1

 مرک ا هدازېش هل | مطعا روادنامرف مد وا توبه وا رداق كعد اشاب لیلخ كحد

 یدلزاب یدلبا صا نامه ) تاب ( توالوا و رج دما توعد رلترضح

 هلا یسب رب كتر نارق # هماح هل ظا فلا یدلوا زر رهکح # هما

 یدلوا لصاو هک همان رلیدلیا لاسرا لاطاف هيهاکرد هداد-لا رهاب دا 9
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 ¢0 ك راهو بوو مدآ هسنلارف سورکنا ندنلغوا
 || تتکلعهن ید هنلغوا قلبو لهروتک ندهتروا یرایناڅع بودا موجه ندهتوا

 ]| نوسلوا كز مات لیام ور نوسلوا مزب هج راوهارد یفرط یلوطانا مدیا اقا
 | وفیو سوح دنزرف لاحرد بورو اضر هقافتاو سورکنا لا رق هلیسعد
 . || یدا رادغ نعشد ر شمربو راهتشا هلغلرارب هدنعثد راید هک یسیکپ رلکب مان

 || نعند یدشوف زوغالوق هک | ینلغوا قلب و بودبا رادم تلالض رادرس یا

 | ریسا نرلهجن كنقلخ تیالو رلیدق بوقاب یثین هبصقو یتیوک رهشو یراصح

 هکیدیاوب یرلتین  رلیدوروب هن رزوا هیفوص ردا تراغ یی رام بودبا
 ماقلاب یکلاع لوا ںوراو هبهنردا ندنآ ههےبلف بوک ندندش رد یدالزا
 هطاصم هلا لبغوا نامرق راکدنوادخ ترضح هکیدیا مایا لوا راهدیا ریست

  همالسارابد كسورکنازک اسع یدبا راک هه ردا نال وا یرلتنطلس رعم بودا

 ]| مان لاجعتسا لابقا اب رابرہش ہدنرلکدلیا ضرع هبالعا ریرس هبا نرخ یموجه
 ریدل وا دندس دد هنکوا لدنرد بودنا لابقتسا هدندن رد یدالزا ینعشد هلا

 1 هطظفاح یادن رد یقحنابو وا ناکا هب هلن اقم نیغلوا ناناب یو دحی راک نھ
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 |[ لصف بولوا راجات كص هدا راذک ندرو نم دنرد نعشد رکشل رایدلی هدیا
 | هاشداب ولتداعس ریدتا تدوع هنراتالو یرورضلاب هلکعشربا یولک جد اتش

 | یکبدوج یکب یلویو ییاشاب نابلب یک اح داقوت و ییاشاب مساق یسیکب رلکب یلیا مور
 . یرلکدیدوقناب رکمرلیدردن وک هج درا نعشد هل ارتکی روالد ندرلکب رادمان خیاقربو

 || یدشرد 4لا هلجګ رلنوب ىدا شوق رکسع رفاو هب وصوپ هدندن ردشین رادغ
 هنسک یلیخ سولا هب ه روا یجالسا رکسع ندنراکواو ندنرادرا نکیا هرزوا كمك

 دوج یکی یو ندهلج رایدتا ریز هتسبو رسا یراراذمان هصن و دیهش
 داماد یدل وا راتف رک هدنلا نشد یدبا یردارب اشا لدخ مظعا دیو هک كن

 هن رلدنطاسرفم بول وا ناشیرپهدتاغ ناشیل اعناطاسهصوصخ و هلغلوا یرابرهش

 یزهفینع “ریشم نکیآ هرزوا هشبدنا ینیریدت یعفد هشيپ افج نعشد كججاک
  تجمهدک دلیا انعواحر ییصالخ كن رج وزكردبا ناغفاو هبرک هلا متام سابل
 | یسیعلیا كایاغوا قلبو هداناوراندروب دهعت هاصراخت یودبا ژوهظ یهاشداب

 ا
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 WEY ع نوکر تونعا دیفت هلکر ادنو رددت نکلا ى

 كنیهاش هلوق/هلکعشر |. یرب> ییوج هنیرزوا مالسا رکسعو یمودف كن رگ 1
 هکدنج ره رلکب ئدت وط زو هک ا رارف رابتخا ی بول وا تسکش یدانق یلوق ا

 بويل وا هراح رایدروک همد ردراع تحوم رارف هرلنال وا دم ندالوا كح

 ناح هکمک ندهن وط بوت هزودنوک ییهصک و /یدناص ره یسومانو ضرع/

 بول وا نازرک هلناح ےب و ناشبرپ یتوچ بولکب باق فعض دهابس هيف یدنا
 همالسا هاس یلغوا نامرق رلیدلوا دیدیا ندنایح ةصرعو درپش روالد رهن

 یاضتعم ود ردت صرف لح بولب تهنع یهدلوا عفاو تع زه هعفد یکیا

 نتسد یدعت هبهیناقع كلام نالوا هدنراوحو زاغا هدهع ضقن هن هرزوا یتلبج

 ند اوالو ردداماد هک كب نسح یلغوا ولدوغروط تح یدلبا زارد

 یدردنآ ضرعت هنلاعولهاو هنلام رز السم نالوا هدقالس و بورد و 3 ها رزوا

 رادرخ ندنراومها تکرح كلا 5 د یرلکدید یلغوا نامرق ناهح ناطلش

 ندهنردا نوجما كلك ندنقح كروب نم هدنسدنس یتلا قرف زوب زکس قحاوا
 توعد نددیساما ینیدلاءالع ,ناطاس هدازپشو رلیدک هنفرط یلوطانا بوقلاق

 رداص یرنامرف هنسهعثريا بواک هجا یلع هلب رکسع نالوا هدن ورق بور وب

 هش رېش هبوق بولوا ناور هن راد نامرق هلیرط ماع ريف نامش یدلوا

 دهمد لوا رایدلیا ناسکی هلک اځ یعضاوم رک او نار وو بارخ هګ راو
 ندنفوخیلغوا نامرق یدیشمالوا عقاویتراغ هیمالسادالب ندهناغع نیطالس

 هناورسخ تاکرتت و هناکولم فح یکی رورس نالوا یریزو بوریک هنلیا شاط
 تعاغش اعم ناہج هاشداب "هربشمه ًاصوصخ ںودہا هناور هناطلس هاکرد هلا

 لاح رم هدنرلکدتا اجر یی وفع ینایصعو مرج ىدا شغلوا لاسرا نوح ا

 یرهنطلسل اراد تولوا وفع یهانک هن نوجا یرطاخ تداعر كن راهربیشمه

 كناراهش دن ٭* ردیداتعم مرک كنافع لسن ( تب )ل رایدروب تدوع هنفرط
 ناطلس نازک ؛هدازهش هدهرو نم هنس هک ردشعد یزشن اهالوم 1۹ رددازا

 | ردشلیا لاحترا هاش راد قحراو هن رهش هساما ن روا یهاکسوکح نیدلاءالع

 ید یاب فسو یلغوا یرانف انالومو نداعلانب ز یلغوا نیدلاناهرب یضاقو

 ندنلا كنلغوا قابو یتیالو سال بونلوا حت هردم“ شزاب یی راکدتبا تافو
 یمودنکو سو یرالوغوا بوراو هنناب كنیلارق سو رکنا هد رات یغیدقیچ
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 هک وا بولوالباقم هریک عجب لوا هلا ربفن یادصو ریت "زا وا بولک هتريغ

 ہلا مق یلغوا اشاب قشاعندبا ریرحتیناف لآ عراوت  ردشلوا رادبا ریشعت مط
 ندنگیدتا لتث نعشد هج مدنا هلی هدهعقاو نانلوا رک ذ هکر دشمد بودیا دا

 ناخروط یتراما هردنس یدنلوا بصن تاضق نوجا هیعرش ماکحا یارحا ,

 قحلاق رسک اح قالفا راد تو وا سلح ال وقا رد کا قالفا ردشلر و هکب

 شعاز والا هب هیمرلسا تام بوک ندهن وط نکیالوغشم دنسهمصاح هردنعس هاشداب

 را درس یکب د نم نوجا یم هلازا كنعد» د رافدرویب فی مشتی هنردا حلا دعب یدبآ

 تهتغمالسا رکسع رلیدردنوک هد زاید قالفاهلبا یرلیصفا كتم لوا بودناءایس

 هل رکسع سورکنا هلغلوا عبا هنسا وه اهل ید ك د نم توشود هنساد وس

 درم یدلبا هطاحا نفارطا ثلکب دب نم یک ییاهک ان یالب یسهدو و قالفا

 بولوا لوستقم یژکا جد كرلنانلوب بویغلو هسیک قلقوچ هدنناب تکب
 ةیش نالوا ناشر رپ هفارطا نوجما تین رلیدلیا دیپش تبقام هدیتسودنک ]

 هن وک رازه رلذال وا عرادبقا هرارف قحاوا هک | ند دايت تاکی در سه هایس

 دزه مالسا هاشداب . رایدلوا لصاو هنا لحاس بوک ندهنوط هلا تنحم

 یلوطانا بودنا رادرس هرکسع رارکت ییاشاب نیهاش هلوق یسیکب راکب یا مور

 هق القا راد هحرک | یدبا روپشم هلا قلباردوخو نییدوخو رورغم هد اغ رو

 ۱ ادیب هایس هورک رب هاک ان هک رلیدروک نکیا روصح هدروب رم راصح رومال بسکش

 ]| بودبا روہظ هورکم هورکرب یدلوط هلا اغوغ نوشا نیمز هصرعو یدلوا
 || ید یرایزاغ مالسا رکتسع رایدتا موجه هنرزوا نی زسک | كمالسا رکسع

 . || موق لوا هکدنجره رلیدلبا لاسعاب هدننلا یغابا تآ لالا یبسهدای نالک
 | دی رایدشلاح هکعا نادرکور هلا ناراب و ربت یهانن ترصن هاپس نامایب

 ناو بئاخو رلیدتا رارف ندروغارب یسهلج هرکص ند يظع لاتق بویلوا
 یرک او راتفرک یس دین كسسعالم لوا هدرارف ماکنه / رلیدتک هلو یراکدلک ا

 . ه دچقا زوب زوفط ینیشب هدب وکسا بویلغاب ینعشد اناوتو تسدریز رفن شب یریغ

 نوح ا ماتتا ذخا هدن رکدتشا نیغودلوا مقاو مازهنا هرکسع بولوا دیهش كکب
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 % سال رادو هردنع“ جو ناخ د ناطاس ناتخ %

Er E: ۳بالر هدرانا 22 فر را لوا تورو هد ردا هی ییسانش «ز یا  

 ۳ Ug ETT 3 7 ٤ اک 3 2 2 ی

 e al» ی من بس + سا کر را و نیک وک ا ۰ 4 ۶
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 ناک رع ناطلس aI ند اءژل رع ناطلت بوا وا عفاو ناکدارمش OR ٹړعج

 هلبث رقت هرو نم تیعج  رایدلوا تذس اعم هدلاف هدنخ رف لاس لوا یراترضح

 هنلغوا شر رابدنم_سا ید یرهبلص مارک. تر ردر صح 3 مراکم هاش داب

 قاع" صوصللا لع یدا لکد رود ندنررنم رعص هلرکر وشک راب یا اماد

 جت یراصح هردنع» هکمادام هکی دیا رک ضرع هل وب هش رلهیلع هع ك

 ندراوح هباعع تالاع هارهاش یک ابات د وحو شا كنلع وا قلب و توثل وا

 ك اغوا ناهرق هو رو وا AN ید كسوح* نورنا هل دل وا عف د

 شتقلوا نعلوا ییامز تاناتش ماکنه نکل كعدا مالعا ود رول و تباہ قاف

 رکسع مج راکدنوادخ ترضح هدقدلوا بیرق را مایا بویالشق هدهنردا

 کاخ قالفا و ییلغوا قانو امم بودا رودص یرلنامرف نوڪ ا راعش رعظ

 فثاخ نالا یلغوا قلب و رلیدروب توعد هن فرط تلود رد یالوفارد

 یالوئارد مدناسمش كاك اع» هل .لع وا یا هرورضلا ب ويم دنا تفل اع

 | ناشلاع اا نامرف ه دن راصح روت اا ییلغ وا یناو هدنس دعا یلوساک 0

 قلب و رابدروس تم زع هندناح ه ردنع" هلا ربهر رفظ گیم هدول تولی ردنوک

 هما را قحا وا رادرخ ندنرلنوناه مزع كن رترمضح رادتعلاع راب رهش یلغوا

 هشلارق سورکنا بودا شرارس هتی رامدآ دقعم یهنعلق بوسا یرادتقا -
 هلبا هان ترصن هاپس هاحهلاع هاشداب  یدلیا اجر یاح یتسویف كنا و الا

 بونلوالادجو كنج هللا هعلق لها لاصتالا لع یآ یکا بوراو هنرزوا كن هعلق

 ملست یەعلق هلبا ناما راچان قحصلاف لاج یب لالض ورک نالوا هرصاح هد هعلق

 نامرف هنسهرصاح یلوبکی هلغلوا فوقو لها كرايد لوا كس قا رلبدلیا

 یک اح نایمرکو هیلیا ریت یتسهعلق یلوکی' ریخت الب هکیدلو رودص نویامه
 ماج هدنسازغ هنراو ردیلغوا كب روما یلغوا شاط روت هک یلج نافع
 یدنلوا قاطا هکب قاصسا هلبا رلکب راذمات ضعب رد رب كرلندنا شون تداهش
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 ( ژن ) داد دتا بوراو هنبرهش هنردا * دارم ناطلس ترضح هلالود
 ةیامرس یسهدهاشم هکیدنا زاو یلغوا مادنا شوخر مان ردنکسا كنیکاح دونرا

 قرط ىلع روب نم مک اح یدبا تفاطا نسح رهظم یریذپلد هرهچو تفآ همارا

 ماشنحا نودرک ن اطلس یدا شردنوک هتداعسرد یردنکسا یلعوا نهرا

 : 0 بودا یالعدم کل ماقعاع ما دح نالوا هدن راصاح تمدح یر دا ید

 | لاو هتالو لوا يا كححاوا یماناب ۰ یدیا رلشقا روظنم هلبا تاسفتلا رظذ
 تم تلود یو لصا د لوا .یدیا را شايف نیشناحت كس ردب بودا

 یدنازوا لا ههسورح تالاع نالوا هدد حرس بودا شومارد یی یھاشداب

 | اش عوعس رخو ( ژن )«یدناب كلبا هکآ نوچکنا یدا داهند 1 عرصم )

 ۱ رلیدردن وک هن راد دونرا هدنسهنس کیا قرف زو لات نوش هام راد

 راب دنا دنزک دصف ةمارلسا هایس تودا لس یک ا نت یرادن رد کا

 ۱ نرعلق یراربسا نالوا ه دی رللا كم روک_یردننکسا هایش مو یرکسع مالعا

  دیهش روالد ق وح هحرکا رلیدتا كنها هکنح هن رادو هنادم کورو

 هری ةضبق یراهعلق هصن بولي ريق 1 ید كنسايتشا دونرا انا یدشود
 دا رغلپ ةع بواب ندن رتا م ها یک ٩ سو نا ناو ۳ زع ناطلس یدرک

 .رایدلبق هرصاح بولپ راو هن رارزوا هلتداعس هلفلوا یدیلک كرابد لرا
 هدانا ةن یراوسو هدا نو رب نددح هدنحا لراوتسا رارصخ لوا نکل

 هواصتازغ کا هلبا یآر كين یارزو نیکلک مزال راظتنا هن ریه لامز لولوا

 قالو سورکنا»«بودا رودص یرلنامرف هک: روبع هاش وشراق ندن رهن

 ۱ مع و و ههمزج تر 4راجرره لیدشا تراغ هل وش
 سسلم جد هدخرات رب مان نرک هنلا تازع ةد شو ر یدشل وا عب هر هجا

 نالوا هدردحرس لوا  ردروطسم هدخراو بتک و روېشم ود ردشمالوا

 تونل وا نعت اشاب نیدلا ناش هللا كس قاصما هرس یتساباش كلرتءعنف ضعب

 راد دلہف فرشتن یی ردا رهش نالوا هنطاسلا راد هلا تزعو تلود یراودنک

 « ۰ ردشلوا عقاو هدنسهنس جوا قرق زوب زکس مانتغاو خوب
 رسوم سس
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 دیم هنایولوم نادناخ كنابج هاشداب شمزا یب یلج فراع ندندالوا

 هتشام نودنا ناعذا نیفحهبغلوا در یتعاف-ش كلا یلغوا نامرف نیغلوا یدافتعا

 " ندزللا راذک هش راد نامرف راکماک رایرهش شعادارا ود یدنلوا طسوت

 كم ىلع یداشمردنوک نوجانیقا هنناحقادوانرا یکب ىلع یلغوا سونروا لوا
 توروس رازو هنهاکر د ناھا هاشداب بواکه هنردا هلا باسحت عانغ ید

 زوب زکس عیاقو و یدلیا ضرع هوامه روضح یتینع لام یکیدتا ذخا
 . ردشلک هر وهظ هدنرخا وا كنسهنس زوقط زوتوا

 6# سورکنا یوسب ناطلس نفر $
 یکب یلع یلغوا سونروا امدقم نوحما یربه-آ سورکنا راید ریکروشک ناطلس

 زکس هجدجوم یناطاس نامرف ید كب یلع یدردنوک هورلیا بودبا رادرس

 ندراوشمط ب ودنا روبع ندهنوط هلبا یرادهاحجت یا مور هدنسهنس قرف زوب
 یرادقم نوک قرق رايد كلوب هكا نیقا هباح رهو رايد هنوا

 اعاغو ًالاس ك ىلع رایداک هلا قلمو وط مطع نودا تراغ ییرابد سورکنا

 و رادفورس ید , تا و قوس و ۱ درحال دو ی ال رم لا اس ی دهاکرد هدک در س ر هن داعس دات وا ۱

 فیص وت ینغیدلوا رار فیطل تیافو فیرعت یتتانسح كنت الو سورکنا بوروتک
 هدن ران ورد یسوزرا رەت یکلاغ لوا كن راترضح ربعص نشور هاشداب هلکع |

 سورکنا هکرایدردنوک هغ رش ماکحا هنارما نالوا هدفارطا بول وا زیکیاج

 ودنک هئسان دیدج عماح الوا «دنرامرب قرق زوب کس زالو سا

 مزع هنث الو شورا هلا راعدبب ركشا هرکص ندنرف دروس ترشابم هلب رالا

 هال وقارد کاج قالفا و هئلع وا قلب و ا سال ام دهم رابدت|نوامه

 ید یسکیا یدا شراو فی رش صا ود زسەنل وب اعم هدرهر رفظ رفس ون

 رلیدلاق «دنالو لوا یرادشم یآ یکباو رلیدلا راصح هراب لا ندشورکنا

 نصح هرلیداو براصو هزار راوشد بویمرولب ناشذو مان زکر ه ندادعا

 اتش تدش رانا كحدا مادتعا هللا یعانغ سورگنا مالسا رکسع رلیدتا

 راد هدنعحا م نیح رلیدروب هحوت هندن اح هنطلنبلا راد بول وآ فووت عنام

 یلاع بودا راتفابض فلکم هدو و الوقارد نفلوا قافا هاش راذکهر قالفا

 (تبب ) . رایدلیا لاحترا هننرهش هئردا هاا لابقاو زع هدمب یدکح راشکشب
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 تولوا راد رخ یلعوا نام رو ىدا شلوا ايهم نوڪا ادها .هماطاس اع

 ی نادان هل وا دنسیلد دن لوا هکر دفیح یدما . زدشمالروغوا هلمترط رب

 هدک دردنوک رخ هللا تولسا تب ن :وتکم ود هلوا هددفرصت رز كناعذآ

 یتادوهعم لوا بوبلیا لاسرا همانرب هنلغوا نامرق لاعرد لاف خرف ناطلس

 نددح بودا راومهان تاکرح م راکوا نسهرهج لغوا نامرق ._یذلنا بلط
 عفد یلوسر نروتک همان هلا ناوصات باوجو یدلب وس رازوس ازساب هدایز

 رطاخ هدا نام رب رب یا رجام بولک هناهج ناطلس رو نم لوسر یدلیا

 لاتا لاکو رلرد وقیلهدنسهظفاحم هل ردا یاشاب هحوراص بول وا ملارپ مع رابرهش

 نوک جاقرب هدهسورب  رایدرویب تع زع هبدسورپ بودبا لاجر عج هل
 لوصح یربخث هدلوزن مو هدقدنلوا هجوت هرهشقا هلتداعس هرکص ندتحارتسا

 هبيهاشداب فرصت هضشف جاتفم جد كنا .یدلراو هذ ,رزوا هس وقهدعب بول و

 كنامرف راد هلا و رلددنا بصن یتساوا رفظو چ هن رېش كن ندنا بوریک
 رزاب غل نوجا قجا ینلیا شاط بونلوا ریضسآ ماقلاب یسیریغ ندنلیا جا

 هاشداب هکیدروک یلغوا نامرق رایدالشاب هکسک نی رارراوثد ضعب بوروتک
 تبقا . ردرهقم كا سا ییسودنک و ری یی کلام هلج یزد رک روک

 راد هدنرورلق يلاحاق تویمهلو هراح هکز وا ندةلراص ه یهاشنېش وفع نماد

 یان الوم یدردنوګ هراذتعا هنداعسرد ییهزج ان الوم نالواروم طظ هر هيعرشماکحا

 مرجوییرافنتساو هب وت كنلغوا نامرق دق دلوب لوصوهیرایرهش روضحروبزم
 ردزکنادناخ *هدرورب یلغوا نامرق هکیدتا بودا ضرع ییراذتعا كنساطخو

 تورم تب وقع قوج نوحا هانک زا ردزکناوتا "هدن هن هسرا هتعفر ولکده

 هراشیا یکیدنا ( ژن )۳ یتف هاشنهش وفع رک | هانک هسنبا لوق (عرصع] ردکد
 لا هلا تیک ند الو درجو ردکج هی ا ناع و دهع ضصقن دعب نم بولوا نایشپ

 "هدیرح ید هعفدوب هکر ونلوا احر ندهان مرک هاشداب ترضح ردکح هکح

 ماع لوا هشدب تج م ناطلس كعد ازا و هک 7 ودهلکحوفع مر هن-اطخ

 ست ردقوب زع دافتعا هناع و دهع كنا رک ار رک رلیدتا تاطخ هد دن اربح

 نالوا هدنتلاا تحو ریدروب دج ندنها-نک هلج نوجا لرطاخ كنس هن

 ۵ سس سدق یور یاب الوم ترصح هرب ٥ه زج االوم هد رات سا ردا ا ال وم ۱

 رو

 تر ۳ ۳۳۰ ۳۹
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 هلیسارما كنیلیا مور ید اشاب نانس یدبا راشعا هرمصاح یروک ذم علق
 هن رزوا نوا صا یتسهعلق كالنیجرکو ک بودیا عج یني رايا و یی.اعز

 لوخد هراصحو راشی نعشد رکشا تیبا راو نه رلیدتا تم زع هلا لاععتسا

 یراقد لوب اوا ماشخا بویمهدنا تأرج هنعشال هدرما لوا نیغلوا راوشد

 فورس هاکعد ینانس ند و هک ك نانس یکب ندو رلیدایا فوت هدلحم

 هیارما بویلوا یساضر الصا هفقوتو ىدا كب رب فوصوم هلتعاج و
 (ےظن )مل هروب هنتسوا كیشد نامه ںودہا لکوت ھیراب بانج كاک یدتا

 ردانف نوح # مدیا ح رخ هدازغ یرع دقن # مهدیا ح مو ج ره یتعثد عجب

 یارما هدکدبد ٭ رهم ندنآ یمراموا نالوا لاع * رس رود رادم

 بلس هیلکلاب یفوخ نالوا e بلق توق لرصح ندزوسوب رادمان
 راسک اح نعد بوی | مارا سش سفن س دی لولد رلید) وا زاوس هل قاغا بودا

 بودا موجه ندفرط ره هلبا ریبکت *هزاواو رایدشود قاصب نکروتاب لفاغ

 یدلکوس هلا نابزاغ نیسشعت یرلکنرد مرجال رایدتا ناشیرپ هدنار نیراتیعج

 یتح سورکنا لارف یدلکود هنوص هنوط بودا یدیما صالخ یژنک او
 بول وا سو ام ندتەواةم كحدا ناعذا نغیدلوا سوکنم یتلود یاولو سوح
 لنعشد یدنا ناح هصالخ ؛یداو بودا روبع ندروب نم رهن هلا یس هنوک رازه

 رایدلوا منتنم بو ریک هنلا السا رکسع یهاکرخو هیخو یهاکنبو راب هلج
 ریما سي ردا انالود یدنکهروهط «دنسهنس ید زووا زو کت هعقوو

 هدهنس وب مه و راشک انییعت هدلی و نرتاح ر هاجر تجررا وج كن رلتر صح ناطاس

 ژک او یدنروک هراکشآ رازدلب هکیدل وا تلظ هلهجور بولوا عفاو یلکف وسک

 قتلا زوتوا زو زکس فوسک هدخم راوت ضعب یدلوا ادب , یظع طعف هدرابد

 : « زوروتسیجلل) عولطید زدلب یلفورب وق هدهروزمهنس بول وا هدنسهنس
 + نامرق ةكلوا اب ناطلس مزع ##

 ثموصخ ندنح وا تارب هدنشام ثاکب ناعلس یلغوا ردلاوذ هللا لیعوا نامرق

 اب ص راوهر بسار هنلا تاکب نایلس کوب یلصا ىدا شلوا ادیب عازن و

 نایلس بودیشیا ینفصو كتا لوا كب مارا یلغوا نامر هکیدیا شریک راتفر
 ایعسا ضعي یلعوا نامرف كم رو كب ناب علس یدا شهتسیا ندکب

 جوا اک ا ندهصف كب نام یدیا شاک ندلهاجت بودالروغوا ینا هلیلا
 ناهج بسارب هکید ضرع هلبوب بودیا تیاک> هلی همان تیاکش ههانپلاع هاکرد



> ۱: 

 + یلوا ٌهعفو #
 خرضا-ش یلغوا ناخ روم ازربم ردنکسا یلنوبق هرف نالوا یهاشداب ناحابرذا
 هبازربص ردنکسا مازما بودبا مظع كنج هدنبرف سال و یوخ هلا ناطلس

 نذا ندتنطلس فرط یدا شک هندودح داقوت هلردب | رار: هل غلوا عفاو

 زواج هبهسورح كلام هدرا لوا .یدروک هدنا یشیق لوا بولا نوامه
 ہلا اشاپ مکروب كب روما یلغوا شاط روی یسیکب رلکب یلوطانا لبا یلاقحا كیا
 .رابدتا جارخا ندتکلم بولوا یک رراو هن رارزوا

 هک هنا عفو ¥
 شب زوتوا زرو رک نکیآ هرزوا مارا مایا هعنرب هدهنردا هيم مان كی ناطاس

 ا ات روشک هاشداب نامر اشاب نان یکی رلکب یبا مور هدنسهتس
 ۰ ردلکد نکم یننصو هکر درلشلک هلبا تینع هبنرمرب بودا نیقآ هنراید

 . و هلا عفو #
 زوتوا زوب زکس یکب ىلع یلغوا سونروا هلا دانرفظ رکسع دابجاربثک ناطلس
 یدردنوک هنتیالو سورکنا بودا رادرس هنرکسع لیا مور هدنسهنس ىلا

 بولوا هدنک ارپ ه-فارطا یرب ره نوچ مانغ لیصحت هدنرلکد ییهوط رہن
 بولی تونغ یتصرف نیغلوا یعولعم تااعفدب لارق یقیدلاق هلا هسیک زا كب یلع
 هنفرط مالسا هاس مالک لصاح ۰. یدشود قاصب بولک هلفغلا ىلع یکب ىلع

 ۰ رایدلوا دیدبان هدابف هار یراهجعن و دیش یرلهچن بولوا عفاو مازما
 ۶ هعبار ةعقو 3

 دسورکتآ راد هدرابب لوا بودا راع ندنمازهنا كکب یلع راکدنوادخ ترضح

 بولک یداب رف ندشناح نامرف نکن هدنرکف تع زع تاذلاب نوا قلا ماقتا

 رادنارمشو ینیدهج تراسخ هب هس ورح كالاعو ییدهع صقن كنيلغوا نامرف

 سورکناو یدلیا ربرقت رب رب یتکیدننا ریس ماملاب ینلیا دیو ریسا یکب سایلا

 نی هنتیالو یلبا مور هلبا لادب نشد ماکح لاض لارق هکیدلکربخرب ندنفرط
 یلغوا قلب و یکاح سالو راهلآ هلبا تسد برض یراهعلف یراکدتساو رالاص
 یهجوت هفرطر تن یراودنک هدقدنلوا ضرع یودا هلب هدقاقنا وب ید

 كانیجرکو ک اصوصخ ںودا هظفاح یمالسا دحرس بویمروک بسانم

 EEE و و LTV OR CT 6 یک و ار ی و و و و بوک ن شد مدقم ندرانوب کن هیلا تیاج ندادعا رش نیسهماق
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 ییدهدارغوا هی یلغوا قلیو بونلآ د رهعلف ضعب و تانیجرکو کو یساوا

 یدلبالاسرا یهلیا هب داعس هاکرد بول ییک رادن هم ال یانادهو بفحو یداب

 ځد كنسيلاعا سورکنا بودیا اجر نیرهمروب لوبد هکلهراتسرپ ییرتخد و
 هلا هرخاف تعلخ ییتسیچلیا بولوا لوبق یساقلا یدلیا دهعت هتترضم عفد

 هک اشاب لیلخ یلغوا بودا تافو شاپ مهاربا رزو هدمانا و و ربدالل و

 یمظع ترادص ید روظ هلا یهاشداب تافتلا رظن و ر وصنم رکعیضاق

 جن هدنرود ناخ مرردلس اشاس هک یسهماق كالس یدنل وا هيج وت اکا

 هنف صل ًدَصف لند هد روگ تره دن هدع) یدشغفل وا رک ذەدالاب یشیدنلوا

 بیرق هکینالس یسیلاها كيالس اعاد هلیساوغا كن روفکت لوبناتسا بورک

 هدق دل وا هالا هاشداب ۳9 یراد دلوا شاخ ندنراغو ته یە سور تلاع

 یدنل وا هرصاح نوک قرق لماک بولیراو هنرزوآ هلا ماجا رفظ مالسا رکسع

 هدن راقدلوا روضح امون هتلود یارصا رویغ هاشداب یتحازوا هرصاحم تدم

 زیصنلا اللا هللا نوعب و /رلیدتا حورع هراصح حورب هلکمروتک هبوزاب نی راتو

 یک | كل رک نعد نالوا هدنس ا بوناوا رو ما نو نبتم هعاف لوا

 یدل وا عقاو هنر تا یکی ۱ زوتوا زول زکس مہ .ظء 2 و ردشمک ندجلف

 ندفارشا ونابعا تولوا رک | نوعاط هددسورب هذس لوا هکر دشءد اس ات الوم

 یراح ده ریما ترصح ندهلج ۱ یدلبا تاحر یو راوح هنسک قوح

 اشاب ضوع یاحو ك ناخروا یلغوا ناولس ربماو یرانف ندلا سش اتالومو

 2 ردثعا 2 مدآ لب ي راسو

 هنش یحدب كنبجر جوا زوتوا زوب e لا تشم و هیابر تدارا
 ناخد ناطلس یزاغلا و محل اوبا یتعب یدلجآ ید لک هددارم ةضور هدننوک

 ۸۰ یدلجاص ترسم یالک هلاع هلغغوط یزاغ |

 دڳ  دیزج عباقو صعب رکد ۴
 رادتمرب تولک ۵ هردا هلتداعس یراترضح دارم ناطاس هرکص ندنهف كيالس

 هلکعا روهظ هتسداشان تاکرح ضعب ندفا رطا كلولم هدنراةدروم فقوت نامز

 ۰ یدلزوک بیانم یرک ذ الاجا دلو كنکر ادت ییفد
 جی +



۶ ۱۱۲ > 

 ودك بووقلا هدهیساما ینلایعو لها اشاپ مکروب یدشا وب هاشاب بولک
 سبح هدنراصح هسور هلا ناطاس نام و یدردنوک هتداعس هناتسا هللا دن و دق

 . هرکص ندندمرب كب نیسح روبن ردشمربک هلا هلق رطوب كيناج تیالو بوللوا
 بودا تحاس یرادعم هنس یکایدلیا رارف ندهاخحسح بوروشود تصرف

 رتاعر هدایز ندنل ومأمو یدروسزو بواک هان تطلم ها هک هلبرامتخا رارکبت

 ۰ یدنلوا میلست هب ودنک یلایعو لها تولیرپ و قاجم هدنلیا مورو یدروک

 +٭ سال عالق صوب و ثالنیچرکوک ریضستو هنکرا رج یان رک ذ
 زکس بوروب لاحترا هنناح هنردا هلبا لابقا و نع لاف خرف هاشداب هرکص ندنوب

 هابس الو سال هکب قاما نددحرس یارما هکیدیا یسهنس رب زوتوا زوب

 كنس وک هنکراو یدتا رودص یرایلاع نامرف هدناب قلاسص نیقا هل ا سایقب

 هکر یدریدتا ان دننام ب ؛هرطنقرب زوک ترد شت زو بودبا ترشابم هنسان
 رب ځد هدنرخا بناج بودیا ادیب هبصقرب هدنشابرب كنبرپوک/یدلوا مناع نون /

 سو فاعم ندهیفرع فیلاکت یتسیلاها هیرقو هبصق ریدردنوف همیظع یرق
 هدنسوزرا ءانیلاع هاشداب تراز كب ںوقعی یلغوا نایمرک هدانئاو رایدروبب

 یدلک هب هسورپ ندهیهاتوک كع دا رودص یتاطاس نذا بودا ض رع یتشدلوا

 رلنابرف و تاقدص هجن بودبا تراب ز یتیرادقم كن هیناقم نیطالس هده سور
 سو نراغرش تسد بوراو هل لوا هدنایح ناطاس ریما هدمانا لواو یدلیا

 هدق دلاق هلحررب ههنردا بودا روبع ندیل وساک هدعب یدلا ن راد رخ نودآ

 هلا لالجاو ریفوت ودنا لابقتسا هلکلاب هاپسو اما هلبا ناہج ناطاس نامرف
 ]| یلاع تونلوا توعد ههداعسلارادو رایدردنوف هدهناشاک هناهاشرب بوروتک

 رلیدتا هناور هنراتک لم بوليرو تزاجا هرکص ندرات امر عاوناو رافایض
 تبالو هدنس همان تدصو بودا تصو هرکص ندتماقا دسر هدنهاکموکح

 بونل والء هرزواتیصو یداشلیا اجر هرزوا قلوا یناقعكاامدمیعص ینایمرک
 سال تلکب قحا امدقم  یدلروب تیانع هبیلج نافع یلغوا كب روما یتلانا

 تویلوا لصاح عافتنا نادنح یدبا شغلوا ناب یغیدلوا رومأم هلبا نیقا هالو

 هاکا یتیرانعشد سال كنلغوا قلبو یبس .یدبا راشلیا عوحر تسد یہ رلبص#ا

 سال بوراو یسارما للیا مور هکیدتا رودص یناطلس نامرف هلغلوا هدنسعا

 ناح هلا ناباهح ناطلس ما زهروتک هرس ینیراداف نالف هّش كنتیالو
mn 
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 یدلیا لیصحت قلاتسا هاکنا هلهح وره بولاص رلمدا فخ هک ا شاپ جا روب ۱ ۱

 ۱35 تل سرخ

۱ ۰ 7 

 کر و یدبا E ا اا A یدا نا و قسم هه ۱

 نیل وصح كيلطمو یرطاخ بولوا هدنربدت یری ست كنءءلق لوا اعاد اشا |
 اولس هنقرط هلیح تبقاع یدیا رازوک تصرف نوجا یح* و یدیا رازوا |

 3 رو فو و رلب نام یدلرا و هنس هس ره داعا بول وا مکس تر ه كن را هن اب : :

 هده رو نمدعلق رک ا هکیدردنوک ربخ هلو هب یلج روفیط بودبااشن|!بوتکمرب اشاب

۱ 

 هاکرد ی ِف هدژم تودا طض یراس رصح د اشاپ مگر رو یدابا ر اصح ےلسق

 «یدروک تاق وا هده اع تلو 9 هراس لدهن رع رحا بودا راعتس ناسحا ون ۱۳

۱ 

۱ 

ِ 

 ترشابم هنعج هابس تولوا رو صحت ندنک یدتا تانتجا ندنن وعد نودنک

 رخ رارکت قحاوا فقاو هلاوخا كب نیسح یدلیا تبن هدعزع هناح كاجو

 ید یبوست ک دحدرالربخ و بود عهدا 2 اید سر مک نب هسلآ ت تکذ# ۱

 ی ەقاس تم قوق>حەلا ءاحو لام ممط/یجد نوا سم روفبط شعد مرولوا لفك

 /یدردنوب ,سییغاح وا /تاکب رد هرابم+ هلغمارب شتاهراسا a | و 9 1

 هاج لوا یر, هکیدردن وک ربخ هلو بودا لا نا نیغ ل وا لا و رگ دوصعم ۱

EIN 

eیدآ را و یرارسا مرگ و یراغ رابرب مان یلج روفیط كکب ردج رو  

 نوح یدلا ها ناکوک/ بودا مار دک هللاسرا قدراشو اب اراده فح هجو
2 

 که ریز ۰۵ اب نب رلتایح نمرخ لنلها هعلق بروا شنا هنرابا «ربخذ نانل وا عج

 هنلبصح ندیهاش داب هناتسا ردد طاح یوزرا تاد هب ره كسزدا مادقا

 هرصاحم توراو هد رزوا ناب ..ص 2۳ هلا راغلا قح ! وا رادربخ ندد اشاب گرو

 راہتخا ی نودا ناعدا نیعح هم اوا /یر رادتفا هم راقم زس هرخ ذاك ردح هدکد لدا

 یجدو راع و وار a ردح راکمرک داره ناظ)تس هدک دشا | مالعا ههانلاع ءاشداب |

 < كياح ةعلف رشت رکذ هل

 نیدح لغوا نالسرا بلا ۳ ليناح هک دا و یرکف ماد كئاشاب ےک روب

 كنسهنس رب زوتوا زو کس هدانا مع فلا 2 همی بولا هلق رط رب ندکپ |

 ندنوعدوب كب نیسح یدابآ توعد یکب نیسح رول ن بودا نوک و د هدنلئا وا

 دی وا دا هسا قلاب ها رخ نالوا هدزعلارکآ ضرغ ندفیلکت

 اس نیسح اش اب مک رو كيد یبهیفلو شلاسا یاح رب هدهژب تلا زاکد عنام

 دار ۲۱ هلیکح ا دیس و ۱ هکر دف وب ۳ داف فرط کرد

CS 

۲۱ 



 || لخد هن مو لما بودا ت ما تا ه نیا راو یراتمنو "و قازراو عغو
 کر وب یدلناص همه ردر نویئر هکیدراو مار ت زو رادع ضرعاو

 ۳ وچ كنسهشاطناکرت هلکمری دتا ادن بودنا دعو تعلخر هنروتک ناکرترب اشاپ

 واق ناشنو مات ندناّکرت یایقشا ورب دنامز لوا یدنلوا لتف ۳ رک هل

 خوا كنز هری e و ل و ا تم او

 9 | نفد يلا E ا e یراب رو 4 ندن ایج
 _ و -ِك ا a هاشاب 2 نشان زو ود مسی

 ۱ ۳ | نالود

  نالوا لاله هلا اا ۳ N a نانک هک هراچب
 ۱ تایح زوم هکرایدلو ناوتان صخثر هدننلا كنیجاقرب نکرردشارا یراهفیج

 ۱ رم ردام دنهدرد شعا ىلغوا كنز هربب 4 ردنا هدد وجو یر

 وو یدل وا شوهب بو شود هنرزوا ندنڪ وس كڪروک هدنز

 ا نامز دءب كنهرو نم هزوحم یدلوا شورخو شوحت ببس هرلنروک

 ههاو تو ردیک نوروتک هن . وا ود ردوب اغوا ےل عب هاش تولک هنشاب

 ۱ ه ردنا راج

xیماو هج وق ربعست #۷  + 

 ا ا رج هلکعد یا اوف هدنسیحاون قعاقع
 | كن ردح  یدبا راشلاق زجاع ندنرببدت ی ریخت لولم فارطا ندستناتم لاک

 . لالقتسا یاوعد نولوا هدنفرصت كنهدرولناس و هدد راکزور درر مان

  بوغب هریخذ قالبیزو هسماوق یرشن انالوم یدبا رايا لالجو هاج ءاول عفرو



 ا قلا نک لا اوا نالسرا بلا نو كب اح ا 8 ۳

 تسک هزم دخ وب کک ااا مک a م ردشلبا موی

 .بوراو هدناح دانا ت هرکص ندتمدخ یاداو 4 زمدا رودعم ف رص نوچ

 تعاخ د دع ترد 21 E ودر ا يک 9 e ا

 ا ندز .E ناهع بو ا ا ندانعم وب 11 رو 3

 یا هرکضص ندع رکثو ےہ ظعل 4 یعلیا و دزو هد.تمدخ موبل )| دعد هوا راج ك

 یب رخ قعراو هر شاپ گرو بولوا عج نارت زوبترد هدنوک

 2 ها نکل راردر دا

 ار راد ا هح هبا ریدتو و كبح هدفا 1ا زارو کک دزد |
 یک تایر ن هباشاپ مک روپ یچلنا اما ہدقافتاوب رنو ]

 هسي وارا رولب قوح اشا : گروب صدا ضرع ینتعزع هناقالم گن هلج و

 ۱ نوا دونی اقا ریش بودا ناعذا ن رارا ومها راکفا لررادرکد لوا ىدا |

 نوا لابعتسا یکب رطح یلغوا دن راکداک ههوشز رم هورکم ورک لا یدایا | ۱

 تحاوسا نوک خار کش نها نک و ھا ناونان و فرح 9 بودیالاسرا ||
 هدنک را دن تفایض مزاو )ںرودنوق هدربل رم اشکلدو ن راکد دا توغ نوڪا

 لوزا هرب# بونادلا هشوکرخ باوخ و رارو نم یدلبا مالعا ن رفدلوا

 تبقاعو ناش رپ نیراتیهچ هرزوا هحووب بودا میزون هلرمرب یني ربره هادی
 زیتساو بارخ تسم هلک هداب هک ر کو را ناار اد

 هلنامرف اشاپ مک رو یک یناعآ یاضف ینافع ءاپس ناروالد نکیآ باوخ

 ریجنزرد یهورک نانلوا میزوت هراوا ضیبو یدناوا لتف «دیدرد هدنرالزنم ||
 ریدروآهشنا بوغب نودوا هنک وا كنسوق هدعب رای دردل وط 4 هراغمرب بودا ||

 رجاء رلبدننا اب یناهج ندنرواهدوجوو لاله نس هل هلاناخد تاذعو ||
 كناکرت دیش نالوا ؛دنمارحص وامروج هلنامرف كناثاب کرو رکیپ رفظ رکسع ||



 5 7 ترب لاوحاو یدل وا A ۳ حو هکنوح هضقلا
 ناظا یک رم هع یروالد مات ك ىلع یغوا نامرف و اص وصخ

E 

 r هکب هزج بواوا داش یو كڪعدي شا یرج و یرلترضح دارم 4

 تیانع نیغاصس هکتو ا0 ا وارن یا نا ولرکا نوتلارو ریشعثو

 شرک هدوکر عم نانلوا ر کد اقاس هک یسهریشهه كنیلغوا هکت مهو بوروی

 نددح .هکب ىلع لغوا ن امرت ردو یدلوارداضیرانامرف e ت یدا

 کا جی ورت هلا یرش حاکن یی رب كن رهربشم۵ یتح بودا راناسحا هدایز

 ۱ ۳ "۲ رایدتا زاتم دنا تور وب تام نیغاجس هفوص و زار ةارس هل راتاغملا

 e دم یلغوا نامرق ردشمروک رج هفادص هدتنطاس هاکرد دهد رع

 و یتاقعسا داک كب ےھارا یلغوا یشادنرف یدیا راو یردارب رب مان كب

 9 ule کک مارا توک د ر یردارپ هلیساوعد
 دا قافنا هللا كس یسبع یردار , كچوک كب یهارپ تفاح :ردشلوا

 SS پد رلیدلیا اصلا هتلود رد

 ا میخ بود حاکنو دفع یتیرهریشمه یکیا هد هنسیکیا بوروک راوازس
 ایا هان ترصن هاپس یی میهاربا و رایدرب و قا“ یلاعر هدنلیامور

 ما ها نا و دسهعو رایدروب بصذ کک اح اکا ردیئوروم تال هک نامرق
 ت هم | ردرلشلفینازرا هکب مارا بودیاصالخ ندنلا یسیعیتهاکتموکح |

 هیس نرم هدب زکكدتسالو دیچ یکیدتا بصعغ یاباب هدهلیاقم و ید

 رادار نش ءا لبا درج هانبلاع ءاشداب ٠ ردشلبا ےاسن د.ااع ناطلس مادخ
 1 اک عقرب رزوا لوق یرشذو سا ردا تل وم ریدتا ناسحا هکد سانلا

 ۰ 9 0 ۰۰ ریلیشل ولر وهظ هدز و وا ز و

 2 0 وک قل رطلا عاطد قرع عطف رک ذ دل

 e عرف قایمارهب شا درو ترد مات یرللوخ وا هج وق لزف ندٌسهفئاط نار

 | رر :دیا تر اخ امد هرارط و و تراغ ییفارطا داقوت و هبساما ا ژک | بونیدیا

 1 بوکچ نسب لغا لرد اسم ندراهاج کیدا شارا هر یراداسف یا

 | لوا بولوا یتسالال امد م كهانیلاع هاشداب ED رو ىدا رر

 قكلو هر ندلاوحاو یدا ی ان یک هدنمرا و یرعص دهیم هر هدمانا

 . ندنفرط اا هاشداپ بولوا «دنکرادت دیص یرارو نم هلا دیک و رییدن



 دک :نامر راد کوا راد A لاله 3% 9

 نامش هربد كن یکودتا قحاوا یم ولعم کلک رع یلغرا نامر لالمرپ ۱3

 ا یدلقاب ید 1 و طصا لاک بول وا ناشی رب یر طا لا و 3

 ۰ دن و ما مکع u ت بوکچ رپوط مع و | ۳
 فرطر یداوح نالوا هدا مور دارم ناطلس ترصح یعد دادن لاب رایر

 اض و یر ۰ راد رز ۷# یا رود د ا و "۴

 شا هناشن ییاغوا نامر ندهعلذ ىح وط داتسارب نا بویهرب و اضر هرییدت وب

 دنا و دین اک یک یکیدر و شنا لا این هدکد لکه نهاکن اشن ڭىوطەكناهھ ىدا

 رکسع . یدشود هنیمز بولوا نوکنرس ندنآ و یدلپا رامو رات بوک تسار |
 غیسدتنج نیا تا هچالآ ییدن لواو یدنشوا هرو ا و

 كنساغوا نامرف راصح لها ندکیدنک بوچاق یرغوط هندناح اردک قرانا |
 (تببل رایدتا هدزم هکب هزج بوساک یلاح عفاو بودا قیستصت یتف.داروآ ۱ 1

 هش رب یرب . نامرف یدشرا هنیاغوا یکیا ٭ نامرق نا ندهتروا كصدیک |

 یلغوا نامرق یتمب ( زنا نانع ءاخرا هنجاق ریدتا * موش یکیا لوا بوشود |
 كن رکسع نامرف یدا ك لع یر و ك میهاربا یرب هک یلغوا کا اک دم ۲

 راب رهش بودیا رارف هراصح بناج كب یلع نیغلوا عبات هکب مهاربا یژکا 1

 یروفرا یتسهزانج كنساباب كب يعارا یدلبا رابتخا یتیدوبع هرادقاع ||
 دیو هاکبوراب بودرک یرغوط هنرلتالو هما یلع بودنکو هریکراپ ر
 هلا راصح لها كن هزج هدبناح و یدجاق تولوا رداق هد هاکرخو

 یتبفاط بوطلوا و رلیدنا اب يابا و تالا یزفذلو ا
 .هدنسوبف هبلاظنا شاط لوا نال لا " رایدوف هضا هنوق راصح ا ۲

 راردا ار مسا :نوزتتسوک یناط لوا هارو تلخ ارش.



 ۳ وا لیست < نیم ر ین كرد یاد زوم هلدشر راثآ كنا

٠ 9 Eمودنق 2 نشور لوا قلخ هیلاطذا یدلیا  

 ا بودا بالا یرروالد ه دی دز جاقرب شا هدا | ر_یع

 ۰ ا رب هدملاع 9 ورک بداو 1 هم دا هکت

 قحا 9 e ر u ره نوجا سمالخ نیراج ساضث
 ۱ یکلمام هلج و یراس>ر یرب رکن لوا یدیشذلق ید ریشم ییسحرب هدنسهدرپ

 1 ١  ندهنروا هرزوا لاونمو یداسفو هدنف نازو رایدروتک هراص> بونلوا ذخا

 ۱ هالعا ر ذباب هللاا فكل د خا رب یلاوحا لیصفت كب هزج ۰ رلیدرونک
 ۰ یدلیا ضرع ماعان



 درولو صالح ندیهاشداب رهق هجو ید اپ ا رشارصع

 نالوا تاود قيال ردررةم یسلوا رضم هذيل ةماعو رصم :رزوا یتداع
 ںداصق كب یش اص وصخ زوءهدیا دو: ینک ابا دوجو كاشاخ كنو

 تقد هداز بودا مادقا هغملا نماعتا كن رل شادنرف هلا صاصتخا. دن :

 یتسح دروټ/یلغوا امد تم نکغوب یربخ كاکب هزج هلا قاتا یدلبا ماقه
 راصح لها ریدردنوک هنلو كلا هدیکب لر هد-«۱/بویل زاغوب ک نو

 یداراشلوا یضار ندفوح هولسا یراصح دوخ رلنا قحاوا رادرخ ند

 رک روشک ناطلس لاقاو نم ردا دانا ضرع ر نوا
 یرارود كندالوا رمزاو 9 اغوغ تولوا روش مالاي ریمزا دالب

 یدلصا یرلباب بولبنا یرافوا بولوا
 ۳4 تسا هات هدو را درش فرش هاله و 2

 ا یوامف رویش ناول 5 اشاس اراک راد ترم :

 ندنراکبدح سودا لاطبا ی لص یکیدتآ لاف دت سد یراکدید یلغوا قاب و

 سب>بوتوط ردشلو راهش هلکعد اشا ید 0 اغا : لغوا کاک قاع

 كنس هنس زوتوا زو زکس ی رم فا مینا ست هنابدا ی و یدلپ ۱

 لانسرا رکمع هنرزوا یالو لس در وردا دا و
 هليا كب ناثع یلغوا هکت كنلغوا نامرق هدلحم لوا هدندلراو هدف هه ا |
 رابرهش یدلک یربخ یافت راهظا هندصف هصاح یی راصح هیلاطناو قافتا

 رادان جاق هنیرزوا یلغوا قلبو ییاشاپ نانس یسکب رلکب یلبا مور رادناهج
 راظتا نوهغعا-اوا رود هلب ندفرط یکیاو نودا نیعت رادرس هلبا رز

 هرژوا یحوم:نامنالا تاو نامرف سد اا نانس راد ا
 نالوا یللا راد كنهرون نم تیالو بودیا نيقا هنکلاع شال هلا نارکیب هاپس
 هدنس هژباقم یت عاج دنع هکبد نم دیدجروشک لوا  یدلب اع یراصحهحالا

 را ا ( تب رک هک كب نا ییغوا کەن احوو ردشغلوا ناسحا ۱

 «دنناب یلغوا نامرفو رارف ندنبّضف ( ژن ل ینابسس روشک ورسخ ٭ ئاغ ||
 هدمر ویلا هب ودنک ییثوروم كالم كرون نه ید ناب لوا یدیشت | رارق ۱

 نظ ررعم یلوصح كربدنو 2 لاردا لارا صعب نددکت تیالو نودا دهعت | ۲

 نوچ رایدناص درجه نیرتابخ عاتم هلبا تازا نکل رایدنآ ناح هنتسدخ نکا |



  eو و هجو اا ا لا را ترصن ا را :

 ص ندکدشلا راده رب ںواک ن راهل ام نسح دروق یلغو هدلح مان راناک

 ۲و یدلیا راه هثسناح یماباب یک وکلت راجا بورلوا یرادتقا هکج

 ات رفظ هاپس رایدلویق هناقشاع هتب رار یرب بولکر ارکت هلتیعم ودنکو یساباب

 صرع ها راهاک ی وخ هدأ نعلا ةفرط بودا موجه یک م وجر هرایدینج ۱

 ا ياغ 2 تاد ر دلج رایدترا نیز یرازو راک

 "نامه رلب دقط هفاکش ۳ لاثم قدنخو راد دا توک ولغ هن رزوا نارا

 5 :نوچا دیص ےک دروق ( توب × رلیدروتک هنب روض- كکب هزج هليا دم و دیو

 " هراصح یتسح دروف كن هزج ( ژن  هلا یزاغوب ررپ و یرورضلان# هل هشیمه
 تعافش دهعت ندهاشداب ولتداهسو تعاطا فلک 7 ںود ا ضرعەذسوشراق یساباب

 ا لثت لوس لوسبتا لوا باا وز ندیداتم ىدا
 یرکسع بوتچندراصح هل رادرکچ راوس یرادتمقرف هلذءلایع نوک رب یداوا
 ننلفوآ نان رفو یدل وا ناور هن رابد نامرف یک نازو داب بود قش یکیا

 هدام نیغلوا هرزوا فوخ ندیهاشداب رهف یلغوا نامرف توس دادما

 ۱ هر داحم هرزوآ قیاس بو اسا بودا تدوع هب ورک راجا ليما حا اتم د

 صاح مایا لصحام یدرک هن راصح بوک هوس هن آریا د ندنسه روا های ندا

 وام کک تلق ید هب هربخد بول ERS یک الف كرلناوا رومصح و دنع

 ۳ n E دن 2 لنج اج ed ۳ کک واط

 ۱ 0 ۳ ا ا راز رام د زرور و نا از

 دروف یلغوا نابتلف دبنج بولیرغاج ناما ندنجر هعلق نامه رایدایا رارفو

 ینیرانالوا نیعس ندارماو كم یخ هدقدفح لوا ندهلج ندراصح هلا نسح



 و

 ٭ ربمزا راید ری رک ذ #۶ ِ
 قتلا دامتلاتاد مرا ) دارم ناطلس تنطلس نشاک لا دال ابر دادما هج رک ۱ |

 لدع و نادنخو هتنکش یلکرفظو م و ره بول وا ) دالبلاق اهلثم قل 2 ۱

 كماکج نالوا هدفارطا نکل یدانایام یتفاط) كم هور تیالو رناسحاو ۱

 ,یدا رالکد یلاخ ندض رعت ههسورح تالاع بودا زواح نددا یراق یرایضعب

 تام هداف یکیدتا هدناقوا 12 هدنارو مایا ك دمج غوا رب زا ندهلج

 تسل یب رد هال وا ۳ هدنرب هعق و قطصم همزودبویلواتبافو “لح هدادد + لظو

 م زلا یسهلا زا راد لوا مرحال یدشعا تسکش نض رع لک ا لوبو ینترازوو 2

 کب یثخم یغاجس ندا یدیشلاق بوناوا لامشا نکیا مها هلهجو رهو |

 هلغا وا راو یه هلبا رم زا تالو ندا راد بول وا «دسنفصل كرل د ربما ما 1

 قافتایدبا لک د كسک | دربنو كنج هدنرانبام تاکی دینج هلبا تب یم رو

 | بودا دیص یی ردارب تلکب یش هلبا هسیسدو هلبح دنج یلغواریمزا هدانا لوا
 یهئنس زوعط ر زو زکس هدقدنلوا ضرع هنالعارب رب یرخ یکیدنا لتق

 هن رزوا دیکر دننج كب جوروا یلغوا شادط روی یسکیراکت یوطانا هکیدا

 كب ج وروا ځد كب یش و یدنلوا نامرف هنسلک ندنقح ںونلوا لاسرا
 هرلذو كب دډج هدنرافدلوا ل-صاو هریمزا تیالو بواب ردنوک اعم هلبا

 نلسا هلءف وخ ناح نامه بودا نامذا ینغیدلوا یرادتتا هغمروط یر ۱

r ۸تابصت راد لوا عددا وب ص یدابا نصح بو  

 تدر هک ترم یون ها نوزم هر ۱6 ۳
 تبوتیمروط كنو یدلا ایا عضو بولو یلاخ ینادیم لغ 0 رمزا تاحدیا ۳
 دیسهش ید یکی نانسن یردار رکید كکب ین یتح یدلاچ نسوک تفلاحم ۳

EEءان ناهج هاشداب ندن کو دنا راداسف یک كنو هجا داپ د لوا تودا  

 قهر راک هلیح وب هکر ابدروس بودآ باطخ ربمآ باتع هارزو قحاوا ۳

 هدعداعس ةناتسا دوخاب و لا ریدت بودا رب زغا هنعفد كنا اب سرد ا لامها 5

 لوطاا بودا تافو ك : حوروا هدمانالوا یدلبا هست مکح ود دیک لامروط ۱

 دارا كلام هاش یأر كين یارزو . یداشار وب هکب مزه اک رک

 بودا ليم هتحارو واوضح و ترشعو شبع ك جوروا هکر ید بودا امد
 تعاحو ینارق بحاص كن كج ك هزج هک اھا ىدا کد یاهنعفد نقد

 کف



 ج هاکرد اغوا یکیا ما دجاو س وا تو وا شنا و فرصتم ك سابلا

 د راهو یلاع هبرتو راهلوا یمزالم اصن تداعس باکر هکیدتا لاسرا ههانب

 هم هراودنک یرلذوروم كم راروک ذم هدکدشا تافو جد كب سایلا هدندم

 رد وی نام رف هذ راسبح هدنغادراچیودب هدناقوتبونلوا ذخا هدیسکیا هدنراکدایا
 | عا زن الب اشکلد راید لوا ںونلوا هتیجوت هن راد مان اشاب نابلب یت ]ابا هشتم

 a لاهرزوا لاونمو یریاعسل كانشالو هشتنم ییعد ف هضف

 ۱ ۱ سیا ردغنوا دارا م ترو کنش هاوو
 | ندنوکیرلل هلفالوب لاحم هصالخ نر نوح یفعم سس لب یا
 1 ودوا یرادم تیافک یدنا شعرا ید ماکن» بولوا هدایز هن وک

 1 جافرب هکمشود دن رلتناو رلیدلا 1 نودوا لو جاقر بولک مزال یراضحا

 رایدتسا هراح هن رادرد ندلاج نروتکقلتوا بودروتک قلتوا یروق لاوج

 | هن راعارم لیصحت یلاج هل راهدعو ناسحا هجن بودا یرازو عرضت مکحتو
 | ینفارطابووق هنا لاوج دوهعم قیر كراسوبحم لاحرد جد لاج رایدلبا مار

 ۱ : نالوا ناینادنز طلاض یدقبح هرشط نو روا هنتسهقراو یدلدا هطاحا هلا قلتوا

 99۱ سا ندا كوداك ولا هرمشط رارکت یغولتوا لاج: رادزد

 | نسر هلا هلیحوب بوریو كباوج رایدغکب وید راو یسهحار دب شلوا نفعتم
 طباض نانک تیاکش بوروتک ید نب رب هرزوا قباس بولساو یدلیا صالخ
 | قم راشرح جارم كزان رازفکب یهنسن هکد بملوا ناور ندنکو ا ناینادنز
 2 بولیکح قرنادروموص ود راتصنوحما تحصم هل یرانو یلغوا ناقع مزلب

  یسکیا یدیشعا راضحا رانفر ابصبسا هناد یکيا ًامدقم هدفدتیج هانت یدننک

 9 ا رکب راید كيادجا - ریدتا رارف تولوا راوس لاخا ف ید

 بويدا رارق ید هدنا یدلیا اصلا کا یدا مانا یکیدلکندقالی یردنبا
 كن سوا یداوا ناشن قو مان یب بوراو هن راد مگ ا ید را وب تم

 | بوا وا را ةرک تبقاع نکرزک نا د رکرس هدنربح نابای بویمهلوا یرادنقا هرارف
 ۱ ۱ ۰ یدلردنوک ه.دعرابد 2 هلا رادزد



 ۳ ی 3 دربخ ا ا راغلا تاعرد و ات ودع :

 مزع ه:دئاح هات E e راش ا

 a بودا لاب ترا e 0 تل ود ۳ ا ل

eروسو  Eو  

 ا ۱ و نوام TT ۱ و 4, ا

 *نوسل واداش هدمدره ناس اغع هکر دیهلا ( ظن ۳ را,دل وا غم هلبا شخ اف وا وز

 . نيم !ندرلاطخ و ناد * نوسل وا داز اقر تکوش نوسروط هدف درود نا 1

 ۸« نوا دارمرب نو مت هوا تلود رب نم # الا اش تب ۳

 < هشتنم رايد ریههلرک ذ و ۱ 1

 یدیشقا یلعت هغلوا هدننامرف رز كنافع لا ییالو هثنم هدلازا لزا نوچ ||



 تیم و TE ید کا دکب لع یردار یدوو

 باشا روب یرالال اشاسو ریصح هیاشاب ضوعیحاح هلا شب , مهار ا ترازو

 | ضرعت هی ها رايد ارادا مدن راک اک ههسورپ هلداعس بوریو یتغاجس هیساما
 ۱۱ ۲۱ ا یرخ قدا يما نیراصح كئولروب یلقارط بودا
 . رایدلیا هار مزع هبناج لوا هليا هان رفظ هاپس نوجما هارک یادعا عفد حلوا

 ىدا هاب هدرفسوب هلتمزالم هنا هک أ تداعس تاکر ك ر ممساق یغوارابدنعسا قح

 نودرک و نامزو نیمز یداوا رام ترصن رک اسع لزنم ینارطا ولرو ا
 | نشد هرزوا موسع بودر دجا زوک نامه یداوط هلسمادص كنارداهم نادرک

 | هبیناطلس رکسع واڪ لا ندهرصاح ید رلیرایدنفسا كح دا م وع هنفرط

  ههلج ك نشد رکشل تام رادروا 3 مک هشرار یرو را.در وط وشراق

 ۱ هفرط رب یرب ره و ناشد رپ هدنارو رلیدتاتعزع هنهارتعزه یویمهر و هد تفاط

 هش ودی لک ندنلا ك یش یاب یبوپقرادرکد رایدنتسا تح رایدلوا نازپ ۳

 ۱ هنسهعلق ب ونيس بودا لیدست هرارف یرار 5 لعیععتلا ىلع بوب مظع جنرب

 ( مظف لک ردثلاق ندعاقتسا یغالوقرب ندنریثات ك رض لواو یدایا نصح

 |[ )راد قوج یدلا أرق ندنلا * یرادنتسا دارم ناطاس بون
 | هاصلاع هاشداب ردیسهدیزک ت باخ ثنکلام هکیهروک رقابو ینومطسف ندهلج

 1 بول وا مدانو هدنمرش ندراومهات لع ييدتا رابدنفسا یدلوا لخاد هنفرصت

 ]| هدنسهلاقهیماطخ ومرج بوردنوک ههاناهاشداب هللا همان راذتعا یکب دارم یلغوا
 هب سه یغیدلوا رداقو تمدخ لاح هدرهھ ر روظ رفس ره و یدلبا احر أاطع و وفع

 | ساقلا ینلوبق هلعرش دنع خد ییسهبباص ةمرک بودا مازتلا هكا تنواعم

  یناطاس وفع نرو ںویقاب هنهانک هن كرادغ رایدنفسا راکمرک ءاشداب یدلیا

 : هدنراقدروب لاصترا هننرپش هسورپ لا لالجاو تداعس ولابفاو تلود هدعب یدلوا

 هلیساضتفا داسف نالوا ز وک رم هدنراگ ارادان د داتسح ضعب ندضارغا بایرا

 تولیکح ليم هنسهدید مع هدد هلکمک ههان ناهج هاشداب ییاشاب ضوع یجاح

 نکیآ هدنددص راندنفسا ریست رادتقا رهس رایرهش ردشم وا هلازا ید هر هاب هوف

 | یکیدنا ضرعت هبد-سورح تلاع توک ندهساص كنالوفارد یهدو و قالا

 هقالفا تک هلا ارما نالوا هدفارطا لوا كا رف قعلوا ضرع همالغا رر
 هلغغلوا نامرف ود هرونک دن ر ییسازجكنسازساف لاجعا كنالوقارد بولاص نیا

unr 4 
= 2 



  قالفا جد تکی زورف و لاو ییلعوا سون روا دره هاش كس رادح

 یدلبا كنها هرا رف یکو كاج یسک بول وا یسوبق یشاب Es قجلوا

 هدنرنیام تر تا هنبلغ وا لاد a و ترح ا نالوا ||

 نک ردبا راو هب اف تبوشللا م < هل رار یر یدلوا عئاو لادح یخ

 . هبناجرب یرب ره هلا ناج ےہ نیفلاخم فرط جوا نایامن ندهشوکر ه نا ناطلمس رکسع × یدحاق بور وج نشا مر موج هن رزوا ی ۰

 ندرزوا اب هلتفار ط یدبا هدشاب كنه دازهش سالا رادارش رلب دل وا ن |

 0۳ وا میلست هکب دص روخاریم ناه یدر وتل ہک ههاتسلاع + اشدان روت توت |
 دسر هدد یاغا ربا ر ل هدرهش حر < نوا همنف مفد ۾ هلا ناطلس نامرف |

 هر رجا قیم ہےا وف ی E ادرک لام هل و ا توا لالضا

 | هصالخ نددیظع *هراب لوا ید لاه ناو یدنلوا نفد هدتنزا بویغلوا لقن

 كروم یدلبا لوا هب اه رادو لاقتا هلبا لالا وذ ما بویمالو لا

 صالخ دند ناک ر تواوا دادا هدهکر ع» لوا لخوا نیل فا ۳

 غب دیعطو لاله هد: لا رای ا٥ بول و تبقاع یدی-لوا ناو هلب دیما ناح

 × ۰ یدل وب ع وقو هدنسهنس یتلا یمرکی زوپ زکس
 چ رادنفسااب مزر مرعب ناطلس نتفر ِ

  بولوایرلمات دیقن نوا داسفو دنفعفد دارم ناطلس ترضح داژن یلام هاشداب

 ندنرالغوا شاط روع نکا راثکتسا هلذلوا ريزو شب هدنرتداع-هس ةناتسا

 تکی رلکب هکب حوزوا یردارب و یدردنوک هتلاسر هنلغوا نایم رک یک رومآ

 19۹ ور رو نود راز هاو ىدا ا a ا

 ن نکروتب اف ا e رایداوپ وق نداسوپق

 اناج ل لوا یا راو کر ذو رب 7 ۷ و روب نم "دازیش

 | یدحا هراب میفعر تم ئاس لافغا ییلغوا لاح # لاعفدب نیدلاجات نیا

 . نهاوخ دی رب تایل بارد ی دا لصاوهتداهش ۳

 هعفاو و راشهزاب ود یدنل و هدایسداک هنارب و رب هد راو صع) ید وا هلانشنا



 توق NEE راجح ماشا هلا اضرنسحردرا ومها ُ

 . یحتفرب بولوا غرافندادوسوب هکر دوب تاودقیالیدماریردلاقحا هنری ت هلپا هرهاق |

 | سر تسد بودا ترشابم هنب ریل كراوتسا راصحو زس هسیارونل وا تفلاخت

 | هدنراکدید رد ررتم كعثریا بواک هلا راعشیب هاپس نودرک رادتقا راب رهش هلو
 | قیزانیتم زرع نانعهبا تارمذحنانلو هدنناب بول وادیما ان ندنحف هسوربهدازهش

 | روستا است یهعلق هلیخاشوخ لکوک بویغا تشلاخم و یدردنود هنفرط |

 تا یدیا كب ىلع یلغوا كن زوریف یطباض قبزا یدردنوڪ مدا ورلیا ويد

 || هکیدا راز لوا رلیدلیا مادقا ههرمصاح مایا هعنرب كحدیا عانتما ندیلست
 قطصم همزود كنروفکت بوراو هنرزوا لوماتسا هات ند هاشداب ترضح

 || راصح نوا كمروتک هنن رب یتسازج قافن هناشع لآ نادناخو ینافنا هلا
 ۱۱ ۰ قوا نیتتفرط لرطانا یدیشغلوا صاع هلا روصح ان ءاپس روم

 | قینزا مدش ندزمراو یرودنک هدنراکدریو رخ ندنلاوحا كنيباج ینطصم

 | یراصح ه.ش رط حص ارهاظ هک رایدردنوک نوپامه نامرف هکب ىلع یطباض
 | هرک هلا نعشد بوشود قاصب هروصنم رک اسع ندا لوغشم هناطیض رانا هر و

 اشنا اشکلد ل یتسهدعو یکدیکب راكب یلوطانا د دسابلا رادیارمش

 رب رس مویلا دعب و هردنلاب وا هدقینزا یبهدازهش هک رلیدلیا لاسرا ٌةيفخ بونلوا
 | لوصو هکب لع یناطلس نامرف هرزوا لاونم وب هردنانا ود ردکنس یرادناهج
 .ندنعللاح فرط یکاو یدا شلوا زواج" ندنوک قرف هرصاح نامز هدقدلو

 راصح میلست تولد رغاح ناما نددعاد هلل ما ثاکب لع نامه یدا شارو

 | سارهو فوسخ ندنبضغ اسا نودرک ناطاس خد سایلا رادبارش . یدنلوا

 | یمدلوا رومآمو یدلبب تینغ یتلوصو كتراشب رب همان لوا نیغلوا هرزوا

 لافع اهلا لاور دم دن و لاغعتْشاهرمدع و شيع نعد یدلیف هداما یاسا اروما

 بورد سالجا هرزوا یرصیف ریرس نوک حاقرب و یداکا یهدازش بویلیا

 یی ربعص ندنعاضوا كسابلارا دنارشیهشاط ول دوغ روط و نايمرکی ا رها یدکی

 زوس رلیدتا مارا قوح و مادا کیک نولا یهدازهش هکد نحره تودنا مهف

 شو هداب تویعود ماح ندننا هدا رم اشا مهاربا ماش حس یدلوا رکراک

 بورب و بصنمو راعت هبهنسک هچن و ىدا هدعا شومارف یراکزور لاوحاو
7 



 9 رغ : نالک ۳ ۳" رلی داغب بوت

 اضف نامرف یدلو لوصو هتنطاس هاکرد هلبا دن . و دف لوذح و لوهحم ل

 ند هشیهه # بولصم رایدتا ندنجر هردا راصح ( تببال هلبرادالارج ۹

 دبرغ 4هبصق و هریک ه.صف و بولم ها وا ناف 3

 ۰ ردشلک هدوجو هدنسهتس ا

 دک یلچ ییطصم ۰ E ندرک حورخ #۶ |

 هالو دیج ىدا هد وفد و نطصم ههزود مدعم هدنخرف ناطلس هکمدلوش

 لح هل.سا وا تنلع وا زا یلج قطصم یزردار كخ وک نالوا لاو ۱

 ید یلغوآ نامرقو یدراو هداسف یعامد بودا تنطلس دیما واد ردنصرف
 تالشک رسل اہم هزات لوا بودا شومارف ییهقاس قوتح بول وا هنف لر ید

 دت "ندنسهفاط وادوغروطو رلددروشود هماخ یادوس بوریدتا لب هلا

 رقأح 4ا ناس ربما اقاس هک سایلا رادنارش راذ در وش وا هنشاد ۱

 رک یمالالو یکلم ةلج ٺودآب

 هلبا هارک ءاپس نالوا مجو تو هن ریت او ا یرببدت كنا یدیا دنس هناثم

 استا | هيزبلج قیطمصم هدا ۳ ا 9

 ییهننک ریتعم یکیا مان مدو شوخو بوقعب جا بودا عج دودا یرافتو ِ

 "هدازهشزادنایاپ یجدشاقیتعق هراب زوب و رايدر دوکه تلاسر ندنزغا رهش نایعا
 لصاوهن ر وضح ەدازېشرالقاع 2ع لوانوح رارلی دابا لاسرا ۳۹ نوحا زارفارس

 باوح هلهح و و ندنناس) یرابک" هل رشت وه ا ادا نبع“ رھ مرکدو میظعت قحاو 9

 انس نکا ردزءولعمینیدل واتخ و حات ثراو تحاا وجح*م دازهشهجرک. هکر لیدرب و

 نوچ ژلیدلیا ےلست

 شب یک نو ز

 یاد دنا شمرا و هاب كنا بو ] وا نا درک ور ندا ناسا هدنس

 هدنرف هب رو روهشم هکعد یعزف هدف هدرهش رانک توناوا تم زع هب اح ۳

 ا مکع نرو راھ قحا وا رادرخ ندلاتوحاوب هسور لاها ااا لوز 1

 .تودنالاسرا هده رادتمر هکيدرو زارو هنرزوا كنو یرارببدت هرکص ند دتا

 | دوقن هریک جاقرب مرجال را: دیا قوه هرابد رخا ینیراتعزع هلبا رلباوج لوق |



f 

 ر al E E ر

 ۳1 ا قوج هرات 9 ی ۳ بجح وم ۳ ۳ 3

 تلاقسا اد اا و ید اب دن راکت مر بولو
 هرکص ندنرا اف یدنل وا مو تیل لا یضمام یضع بولی رب و

 واو هیات هليا رافلا هلجعلا لع نوتا بیقعت یروب نم ناکم ابر” ناطلس

 ود ا ندنکیدتا راضحا یک ه همزود هلا اد ع ط ك: رضا اغ

 ا أر ایدلاب ) بوتلوا رادر هلن ریلاع نما هدنسمل قم
 ةحصافل و یک هدنس هلکسا ESS بولب راو ه یکسال ن ندا ردشعشود ی ء:دصام

 EF ۱۳ وا نواف یراب یراب تمکح یدایا هلغ تربح هارزو

 | رکنا بوشل هنساش یلوطانا صوصللا ىلع یدلک هسهیج یسک كنرفرب هلا
 | درب فورعم هلکمد بطخ زستراھط بوسام هاا ےھارا ہدیکسوال یدقارب

 ج 1 دعو هک ںرہ ا توعد ہنسا یا یدنا راو ورح

 :ا عاتم بو هشول وب توراو هنسر كنیک ناک لوا هک ات یداا هلا یلکوک

 ام نوجا كمروع هدناح ل | مور یاظلس رکیع یا بول وا یک ردا

 هک ه نره كبط ملنتسوا ممشاب ( تببل ءدیا رارقو لوق هکلریو هسراید نولوان
 :فارخ لر دید( روت ام وا ما نچ لوف #* رروب نامرف

 || لصاح یدشناب هبیک دوهعم بوراو بودا روع ندارد ها قثرچرپ روی رم
 4 >هرو ترحا نونلا كم شب دن سهام تعدخ وب بوشواو سایر مالک

 TE دیزکر دق ل ید انيل هاشداب ت ولت وک لا نص هرانک مدنامش یدل وا

 3 انور ا کید و ) هلا هام
 ۱ نوچ لث رک ع رارکت یب یک نوافیج هتساوا هج اهلا مک ریدرا | هد وصقم

 تونیشاط رکسع یلبخ اد هناخقداص حرص هک لوا راددردنوک ځد هءفدرب

 رھا لع /یدل وا لام الام هلا هاکرخو هیځ هج او یدلوط هبیداو لوا

 ا فردا ندناو رالو نادا رارق و او كجا رخو ذومیود
 هتشک ر تڪ: # OR یدلیا مزع ةننم 'هنردا  تس ) یدلیا رارف
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 یلومیاک ید روز "یصاق ب بودشغب راد و م یلبح هن_سیضاق اس ا ۱۳

 بولوا راوس نامه د همزود یدربوویلیا راضحا ی کا ۳و دا

 رک هلج تالا تور دکح هار یک ناتو سطاح هدقدتبح هتساش وا

 ناک لق یراکیبد كم د بنج یل ذوا ربمزا هح ۲ شا رارف كنهمزود یدلیا

 موریدا و ناما هناح خوک بول وا ناز رک یرغوط هنش ال و ندا هدقل ۾ وکازف

 رواخ ناياب هم ماک- ده رل دما داخ بو ۱ وا مدو ت ا هلن رار ید اسا |

 رهو رایدلیا اجر تعافش نداشاب ضوع یاح بواک ام وع هدقدلیف رونم : یاهو

 احر و نم رایداواهرزوا راظت هراکءاک رابرهش مودق بودا ر ارق هدنل "زم یرب
 طبض نوجما یربم ینافلخم بودبا لوزا هنغاتوا كن نط صم هءزود اشا ضوع | "

 ند ږ وک ل را راقواب ناطلس بودا ثادحایر وک رر وفلایلع هرزوارنو یذلیا ا

 اا اد ل ےک نننک یراکب یلیا مور هنر راذک ۳
 ت

 هع الو رنک نرو ور بو او رو 5 أم رفظ ر ت هلا س

 و ی را وب 2 i ا ا ا اج 1

 اه ید و | لصاو هیاغپ هکنوچ رایدلیا رارف كلدهباغی هلآ صاقا قلعس |



 ۶۳ و ی

 1 ۳ رد لاسرا لا زد ها لوا یک 2۳ ا ۱ رای 3
 e ك روم ف هبصاب و ی حس بوس ] وا ناب دداکر ذک

 ۱ ۲ هد ly نادرا ناور دن دص

 هدایز نددح هدرا بش لوا تواوار ام وراتراذل وافویسل اه, شرلیدروشودهک اخ

 :ایرچهب رب هکر درومشم یتحر/راردیا لقن نینیدل وا رازو راوخ ریساوراتفرک
 و ی ۷ e e یحاب لرد هد ودرا

 هله اکتس س ا و ۳ ردرا و دا

 قافتآ ید یلخوا ارو a 5 مکح بوبا جرد هدغاک ود

 د ریسهصحت مولعمات یسنرب هکر لب كتبا ر توزاب ھما لوا رمزا

 و دننحاص مدق نادناخ یک كنس كع ا رانتخا یسهاب یترازو بودا

 ۳1 هسیک ین مویل اد ردرلشل نیکو دیا صحت بذک یسناوعدتالومحم لوا لا ةماع
 دجوو زرتبک دنکلسم یتمباتم كنا دعب نم ورازا لوبف هفلهاشداپ

 ۳۱ نوصلش ها هاوخ هنیک رکسع هاتیلام هاشنمش هدهابس بشر هکر دراشعا قاغا
 | لوهعیرابرقم كنیدنک هدهاکمزر لح بودا هار مزع هبناج لوا هرزوا قیرط
 | نا هحریدقت وب رهتلبا نافمرا هنهاکرد ناهج ناطلسو رهدیا ذخا لو ضف



KUC 

 هب قطصم هکر دراشهروبب هرس ی یرا# ریما ترا

 جوا هاب لوسرو هبادخ بیبح ترمضح یدبا شلرو قلهاشداب قیقح 3
 نشنطاس یاها دلدا ناطلس مدشود هتعابا تودنا زاب و عرضنو مدشآ و ه هرک ۱

 تااع و ه یطصم همزود هکیدایماعد كتمارک بحاص یو وا شهدمدتنااحر

 عض نکل یدلو نوکس هچرکآ نوخ نالیس نوک یجندرد یدلوا عقاو | "
 یدک مزال ربخأت بویلوا یتردسف هبرحو كنج نوک جاقر هلغاوا هدام || ۱

Ezلخاد ههاکرکشل نوک هان ترصن هايس هح ندفارطا نوجا دادما هدنبیام و  

 نابج رابرهش یابک اخ یدشرا نواک سد ك دمخ لخوا لاو رایدلوا 0 ِ
 هرکص ندفدل وا زازعاو مرکد نرقو زارفارس هلیاعر عاونا هدکدروس زو هارا

 باطخ هنلغ وا لا ارزو یدال وا تروشم هدنص وصح لکشم صاوب هلکنا

 هل | ریش نسح هکر دنکع راروس تدا ی یساما ییا مور هکر ایدت | بودا ۱

 نامش ك رګ هدن راک دبد نیسهربدتا لمم هباحو بودا ریست ییولف كل رارو نه

 مور یدلک هر راک هلا دصک ودر داسا شیاوب لما شدا 4۶ ۲
 یلغوایلموک هر ناغوط كرت هرب بورغاج یماسالا لع یتیرارا دمات كن رلکب ییا

 هللا لع بودا صیخثت ندنزاوا یربره هج دبا ادن ود یرالغوا سونروا هر
 هلفلوا زواصم ندلب زکس یسبح كنيلغوا لاضم ریدلک هنب رانک كب وص
 قیقع یتابح هرک و ىدا رازلسب یک ودا و ده یا یو یساما یا مور

 بودا عطف یدسا ند سس 9 ناس ك رع یاه بودا قیدصت ندنناقالمو

 هرزوا تیفعو تص هنب ییس یامتهللادمح ادا هدنسایف یدتا تافو ندقوج

 هرلنوب لام نیا هرکص ندلاقو لبق هصنرلیدشوروص رطاخو لاح بود قدل وب
 ۵ ناش تک ` ر>ح و شانج A وکو ورد ملال كعا ملاضهرازس ییمعن قوعح هکیدنا

 لج دو لص سا وعد و سان وا بورا و هبسلا لوه صخثر ردیمقفا وم

 ندتعاطا ناشیلاع ناطل نالوا نیبتم یقا)هتنطاس ونیعتم و تبا تتار و بودا

 هاد ومسص.۲ندرارفا مکیدتنا هد لب و_اق مزود (عرصم سس هلو | ناد رکو ر

 یدلیا لیوح یبارما بولین راتحصنو دنپ هل وکو ب ود زسزلوا لئاق هقحو لماع
 ات الوم راد دابو طرش و دهع کا تعداتع هدا رم ناطاس و دل تصرف هذ ىسەلج

 نوجا ےھفال قجا یراک دی E هد 3 ود مدع» ندااوحاو اکر رد ش٤ د ساردا

 ررب و درک كل دره د :دنناب تسوا كنوروک یهدایو راوس تب شب نوا یدصف



 ۱ ق ۷ ها سا تعم E 4 1 ب اوت دو

 ۲ د تاکا داعتعا اب دا رش 2 9 Es و و هداب ز 1

 جد ا ر مرز ر فارس ناسا لوا راد ابا از ار ا
 ۳۳ت بولوا لرو لوقا دلال اود هاکرد هدکدلیا اید ندلد نورد
 ۱ داب ولوا رېن ۱ دم ا یلود نان كن مسزودو دارمرب ىدا رم
 قدس جد دارم ناطاس رابدروب i کی سک یسدروک توراو هنیرانک

 یدالوا شاط «دمایا لوا یدلیا رارق بوردروق هاکرخو هیح
 هدن رازودنسمهبااشاپ ضوعیاح واشاپریها رابولیرب وترازوهکب یلعوهکبحروا و
 دمع ىلغوا لاح» هکر اب دتا ضرعبودارب نعا هلفافا یس هلج یدا راشلوا مج

E aندصالخ و سوبح هدننادنزداق وت هل انار شا تشم ا و  . 

 او مر هلکنا ارما نالوا مبات ههمزود  ردسوأم
 هکردو نالوا تلود قبال . راز زقیک هقرط حراخ ندنآر كناو رازغا تفلاخح
 ۱ ارز هل روی توعد هالعا رب سد هیات بودا دازا ندسبح یداشان رب لوا

 ۳ و ردریعط شور رپرب هدیشک تنحو هدد راکزور شمروک درسومرک هت
 ناطلس  رایدریدلب ودردنکءیتلوا فرطرب یبظع "داغ ون هلا یر ذیلد رییدتكنا

 تزع ینلغوا لاحم بودا لوبف یتلوقع. مالک كربزو شب لوا ریک روشک
 الاسا رابش ولج روک ف رط هابتشا یس هاکران هلآ مارک و
 ۱۳۳ زرا دایولوا هورک اهورک ها مونا رکسع فطصم همزود هکیدبا لح
 | ها زکسع رادقمرب هددناج هتوا كرم دارم ناطاس راشمسک ېپ یرپوک مکیدروک
 كن وص راجا هلغمالوا نکع راذک هب وشراق رام یب دو دغا زارف

 از فاعر ههم زود هداننا لوا هلا قح تمکح یدلیا لوز هن ساعي ورب

 | یدتلوا ناور ناق ندن ور لاصتالایلع دصک جوا ن وک حوا بوا وا ضراع

 ۱ نوخ لوا نوچ یدا اعد ربت را ( تا ارز مارا و هدح مولوا که و 9و

 دعا وق خراوت ضعب ۶ 3۳: نامرت هننیک ت كن هودا یدلوا * ناور



 خار ۳ د_هع را وا ا ثعاب ی همزود :

 E اال وم ا ا نیفاوا یر +

 هردواز 1 هد دا دا لصا ی

 رکسشا افا یدلوا رادباب »۳ رلیدل وا لباتم هت رکسع كن یطص» همزوب

 رزو هل رد ار یدلاقز کار د ¥ ربب كن یر یدرب والا ادکنوج و

 ِِ ها رکا کک تصاا e 0 قد ی ویکی

 ا ,kl ضب 4 1 ا
 فلس دیکو دیا نالب یساوعد هک دنا دصق هب هلا زا ىس ەش نالو لا ۱ 8? 1

 هدهاثم راکنا تروص ندنءاضوا lT اا
 را مود اشاب دبر یتا هاب وک وب ک هلآ راکفا راز ره هدنتساهن ۱

 e ردت ا ا ۸ ایا کش ا 1 ا

 8 ردشغ را ةو س لا لب و

 درو لکوک % ٠ وا نوا 9

 ارو ا اا كاب

 عج ردف ورعم هلکعد تزرع + و هایس هدانز نددح مو ردشلوا ادب ها

 بوک ندم | ورماک ها باک: س ندنسا او ندنراي ما كاج ل بو" !بوتلوا ||

 رک هلن رب تودآ بت نا کیا م مودو

 كن یطصم همزود یرلترمضح دا دارم ناطلس» : یا لوز هتساروک ج۷



e 

e 9۷ رج دن 1 نت رعو تعاطا ید  

J را 0 

 زر و واراد 1 ات سام یمانشا

 ۳ همدخوب را راز 4 , هل وا ثعاب څن . رلتعج قد رفت هکر دو

 1 و ۰ لق تو ۱ هاا هلا هناهم ود ردم لقم

 شاطررب و e ھ نو 1۱

 یر ورا دحار e یرغ د

Eكس دما ت تر لابا ۱ را رش ڈ اشا دز  

  yTرو :۱۳۳
۱ 

 هک ندنفح ۳ ۷ هر کک تصرفو و



۳ 8 

i. Eترد یرکب زو زکس قعلوا او تر سیا بودن نامارخ 0  

Eیراتنکمرپ سون أم تزع سولج هرزواتخم تزع تخ هدنبجر رهش كنس هنس  

 هب یزعرفولنلا هداشکولنرغب یصب ولی وخ کلم ولی و هتروا (یراهیلح)یدلواعفاو 2 :

 كلام هجو تشاشب ولشید كرس ولشات لارموق ولزوک الا ويف وازکب قا لئام ۳

 هاشداب عبط شوخ ر دنجرا هلتو رم یناذو دنلب یتمه تالاس هنرالوب هنسح قالخا

eدچا ناطاس ۰ ناکم یماس ندلاءرلع ناطلس ۰ ناخ دح ناطلس یرلهدازیش یدآ  

Eهدنخایحس هبسام | امدقمدجا ناطاس * رد نسح ناطاسو ۲ ناحروا ناطاس ۰ ناشیذ 1  

Eتافو نکیآیک اح هیساما هکر درالغوا وب ندلاءالعناطاس . ردرشعا تافو  
 نسح ناطلسو ناخروا ناطاس ردششل وا نفد هدراوج یس رب ىرااناب بودا ۱۳

 هللا بیط رارد وفدم هدنرانک دو رم . ردراشعا تافو هدهنردا ا یاب

 دم هدنرقدلوا لخاد ههسور هجاوق یدنفا یلاع مهاوثم هنا لعجو مهار

 راوک رز لو نالوارا مشا بحاص هلنا ونع ناطل سرما سانلا نیب و رادان ود یرا

DEبوناشوو مهر رابم رانا یح راد دلبق احر شش رام لجو اعد رخ مز  

 هلا م رکتو مظعت بوشود هلک وا رکسع نانلو رضاح هرزوا یا وو

 ىلع تنطلس نابعاو تلود ناکرا نالوا هدهنردا رایدتا لاصبا هن وامه یارس

 هارا ناہج هاش یابک اج ارما راس كرکو ارزو رک بوک ندیل ویک هللا

 فالاغ هرکصن دمامنا نیم وسر ششخم ماعناو رایدلیق تنطلس تین بوروس رزو
 لاح هدوننآ بار و اناعر هدب رات داعس نامز نول وا یرلمات دقت AE و 21

 تصرف یمن لوا یماک> فارطا صعبیخدو یلغوا رمزا هدنراسولح نیحرابداوا
 رادربخ راکماک رابرهش یدبا رلسشلف ترشا هتکرح هتساشان بودا دع

 هلفطل نب راهنف شتا بوردنوک راماح رخاف و رلدمان شزاون هن رب ره یتحاوا
 ۰ یدلیا نیکست

 1 وا لتف و وطصم همز ودیالیتسا 8 3 ۱

 هکدلک رخ ندنفرط لیا موز هاک ات ندا رورم مایا جاقرب زونه هدنب امو

 هدازمشنالوا ناشن یهو د دال هدنک تج ناخ روع ماجرف د صح رب مان ییطصم

 یاوعد بودیا ج ورخ ندنتم كيالس ود ےب ناخ مر داي نب ینطصم ناطلتس
 3 کا



 ۱ ا E ا او ندنراغ ایر 1 ریدیلد ربب دن وب

 هل> رر یکم تنح ناطاس “ءزانج دارم ناطلس ترضح دازن یلاع "هدازمش

  ندنراتلحر رلیدلک اعم لدهن راراونارپ راز هلیارازوهرک رازه بودا لابقتسا
 ۱ اهدقم هدنتعس یسهلبف كفن رش عماج یرل؛درویب ان هکیدیا شم نوک یکیا قرق

 | هدنرانفد نحو یدنلق نام یک نوفدم رنک هالعم دمنک و ایلع ٌهبرت نالوا ایهم
 | هت رشرش حور بولوا مانو ارقف ماعط ماسعطاو مالعلاتالم مالک متخ

 | ردراشملوا مدق تباث هدّنطلس تبع تانک | نوک شب ندا رک ی

 | احا بودا ماع ماعنا هراجاتحو ماعطا عیزوت هدنرلنوک هعجبهدنرلتابح لاح

 هدرکف هکم صو صللالع یدا رردبا دازا ندهصغو داش یرللکوک نوزح

 ۱۱۱ ام تا لص لاسب لاي هنا هرونم ةتدمو هتسارقف
 (مطدردشغا روهظ یرامدقت هدابوب هدینافع لسنو رودص ندرانو الوا كجا

 # ماظن هلبلدع یدریو همور تكلم * یدابا دمه ییدایش لدع #* یدلبا دب د

 .یتاور قلوا هدرب ناسکس زو ید یرلتدالو ( رمن 1 مایقلاموب لیلا ها وثم تاط

 . كندیدحرول وا لب جواقرف یرارمتدم هجربدقتو ردروطسم هدخ را وت ضعب
  هدنشاب زوفط قرف ندناهج * یدتا كلبش هدناهج لب رب زوتوا ( تب )

 | (ةنِجایفهننکسا والا جر ) ردح رص طاغو حیحکربغکودید ( زن ) یدنیک
 1 ج وا باتفا دادو لدع بحاص هلودلازعم یزاغ ورخ سولح %

 ٭ دارم ناطاس تنطلس ج رب چ

 هدندودح یسدنس تلا کس ىرلتداعساب تدالو كناسحالا ےگ ناطاس لوا

 1 . یناغع تلود * هتما ماظن یدل وا رادم مد * هتمش لام ناطلس لوا تجر اک



 دشن اتش و دن ا ااا
 ضرع بودیا لاؤس یناطلس لاوحنا بولک هناوید ةلج هایشنانل وپ.

 و ك یارزو رایدتا قافتا یکعا هدهاشم ن رارائآ هدنخرف رادیدو

 هجوتم هتک تع“ رادقعرب ی هکر لیدتا بودا ر اذتعا هو راز

 محو رزصر واضر هن راهمر وک E طا ود ودام عا تکرح نکل ر

 نی ار دو 0 7 |

 رايد س ر عفد تولد ۳ ا ا رزرو 1

 4 ندابطا جز را دا و ا E كاکشەرا

 نراساپ را اب هوش رش لام ا لا ا

 ا هدنګ | ا کرب 1 9 تر 8

 ۱ هما س نوین ٭ دا رف و داد اد نیک كنس # 1۳ شو نر ۱ ۲



 نا ظفح و اع حالصا تورو اوف ری

 س ت تبقاع نایعو یو یایثطو دا اتو و 2 رادرب

 دن یالعو ار ند نایت درس رانا نا رودص ا هک لام سا

 | ضعب/ردددو رها یت ے3 یکودا دانسا لعاهللا رددیعب تنا ندا تبعات ا هوك
 ا ام ِِ یت هد دازسوک هب ودنک یا ون تر 3 3 و راوت

 3 لات داش وام ور (یوا زا لعتدیما) رز و 1
 + ران وسايا رظذ هاقش

٤ RS 

 ی 1 ره یکی عن و ) رهقو رجز نخ راس یاد رب

 | هدحرو درد رب نیشن ورینپس یارسوب ناف ناتسآ دنلنناطاش لوا كاد لغ
 نودرک ت تایلقت نکیآ نالا شڪ ری هکر تم سا-فناو نا ماك هلتنطلس

 ؟ هدنلئاوا كنس ىلوالا یداسج ترد سیارو 0 نیکعا روهظ نادرک

 1 انار د نوک جافر نولوا نارو نازخ دا هترارع نادسلک هدهنردا
 بودن رب ن ردوجو نا رار ارا ندن رافدل وا هتسپ رک هتلحر هب اش

 تموکح یدکج مدق (مظن یداوا ناور هاوضر ۀهضور یرلحوتفرپحور
 تعزع * هرازتشک و بوک ا نیم مرک × ن دنس هارب تنطلسیدن وص *ندنسهباب
 ترضح هداعسلارھاب "هدازش( كناولا) یاب ریکنشاح ( ژن )هرارقلارادیدلیا

 کیا دخل وا لارا ام دم نوا لاصرا یاط)سهمات توعد هدار ناطلس

 یتنافو كناطلسنوجما هدف عفد ناکءالابسح تلودناکرا و ترضح نایعاهصشب ربا



 طب 0 ۳ و

  3 را 3 ی 2 ۳
9 1 

  eSتا ۱۱۳۱
 | االوم)هلوایرادشكيب نواسایقیرکسع كنهجواکروولواراقو ىلاع راب رش اپس

 وا  ۳ iنور هرو هدنت الو ندا هللا و شهزایلاعحا قلوا صفات ندکب ٠

 رایدشاوص مک نودا كنج یرلترمضح هدازهن لا نطصم هچولکروب هدلګ
۲ 1 ۱ 

 ما

 یرال زنم و لاله یژک ابولوا تسکش داطاهفرف هلبا دابعلابر دادما الا رخا

 بوتلوالتقهدهاک هک رعم لوا هارک مانهجولکرو نالوا یرارادرس یدلوا اح ریز | "
 ترصن هاس هلی رط راع یتیالو هدع) یدل وادوات نددومشماعیدول | تئابخ دوحو |

 قالروط)نییدوخ جد هدنا رید روب هج وت هندناحاسینغم هل داعس بو ا دبا عزو ههانب

 || دسفم نیقب هک یکیا بودبا لاللضا یتسهرمز الف شابوا هجر لادبا مان(لاک |"
 اولا هورکرب هنمان رلیلاک یدبا رارزک لاحد دننام هلا تالندو مودو لاضو | 1

  نانلو دوجوم هدنناب بوایراو هنرارزوا هلبا راغلا  یدنا راردبا لالضا قلخ

 هداسینفم نولکماا ید یسودنک هرکص ندد ندع یو
 تایحا عج هدنناح یلیا مور جد ندلارد می هدماناوب یدنلوآ رادر

 ها هلغلوا ریکتسد هرادصن و ریهظو نیعم هنبصنم راهن نکیا رکسییضاق بودا
 دد ضم ین ههتتسلس بوشود هادو دریو توت

 هظحالم نتبقاع (هصلا) راشمزاب ود ىدا را ,یرلفافتا هلا هجواکرو كح2 |
 هدناتستخرد فورعم هاکعد (نامرواولد) ندنا یدلوادیتم هب ولو رست نوا | "

 بودنا لالضا یلد هداس قوجو یدردنوک راهما هبناوح و فارطا توال یکم 0

 قحاوا لصاو هزععس رفهدنخرف ناط)لتس ربا شح ب رخ و یدردنود و أ

 نیسهلازا هنتف كاشاخو راخو افتک | هلتراخ یتفارطا بوب وق هربخآنینصف كيالس |
eبودا نییعت رادرس هروالد رادقمرب یاغا ناولا یثاب یوق واندروک وا  

 یکیارزک بولوالاضولض هبا لاونءو لاعف د (نیدلارد )رایدردنوک هنرزوا 1 ت

 بورپ وچ زوب یغوچ قحلوا هاکاندهرضق تعدب لها ندا تعباتم هب ودنک
 یتملصم قلوا هلیسو هنیراصالخ كن راودنک رایضعب  رلیدنآ رابتخا یرارف |
 سردا انالوم رلیدروتک هنروضح دنجرا ناطاس بودا د یک نوا ||

 یرادنسک دق» صعب هدکد اک بلاغ بودا هراح هل میش اشاب دیر اب هکر دشعد ۱

 میس نوچ یدلبا لیصح ی هلیلا كرلئا بوردن وک هدنتروص تعب حس

 یدیاروهج اسم هدهبدامتحا تالکشم لحو روهشم هللا لضفو لع هلو روم || "
 رابرهش نامرف نودا صبوشفت هند ءالع نص وصخ كا ید ناشیلاع ناطلس | "

¢ 
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 ریل وا عبات هی ا تیلک
 ٭ وا لتفو شعابناو ینواع"یضاق نیا نیدلا ردب ج ورخ #

 و وس د یدیایکلمةهلج و یرکسع یضاق كنيبلحیسوم ل داعو نیدهاش

 بولاغوج یزد اشو یرل,لاط نیفلو ترهش هل | ه رهاب تلیضصف تول وا

EAییابحا كيش € تاب ال ىلا راردا 2 لئاسم ءافتسا و هيد مولع  

 و س یاح یهکرد # یدلوا اسحب

 نیدبا ود یدل رپ و تفالخ اکب بودبا ریه هلبا روزو ایر یارتا نورد هداس
 هات هداب اسد بح و تس ا وه و لهاح هی 2 یدتا ر وهط ندئلبا

 صعب تول وا رادرنس هداف لها هداب و یراوس هدا ز ندکی حج وا تسف سس

 ود یدتا توس یاوعد اشاح ماشاح رونم دسفم هدتاورر بودبا رسم

 e راوبتک ضع

 رابتخایب بوشود هن دیماقاجا ش تدا هب , ودنک قحلوا ی ویس كيش لاوحاو

 قالفا هلی رقت یبلج یسوم یدلیا رارف هنراید رایدنفسا ایفخ هکر ندعی زا
 یدراو هنرادد قالفا بوک هنساش یلیا مور هلبایک نیغلوا یسانشا كنسهدو و

 شوخ نیمدقم نودنا لابقتسا ی ید یک اح قالفا

 ۱۳۰ ناو ناطام همانا توفوا دلی الرا مزا ولقلعتم هنتیوم تونل وا

 ۱۱۲ وا یر خدا رم نان هدازمش نالوا ا یرغصلادمور

 لاسرا EES «دازهش لا راروالدهګذر ید ییاشاب دب زاب تولوا رومام هنعفد

 رادرس ه دنس هک رعم نیدلاردب می هدزلیا مور هکلب هملوا هل هدنکنح

 | هرکصندک دا مت یرو نم رهش ناوضرلاودجر لا اع ناخ دارم ناطل- نیا ناخ

 0 1 یدآندسعروتم یالعونیع رتمیالضف کد وجعندلارد میش ی غوا یسیضاقینواعم

 | قیزا نوا وانیبعت هفیظ و (هچقا)ینافع كی رهشرپ هرو میان دوم هدکدتاروهظ

 ندنتالعتم كيش ( ژن ۳ یداوا با

 || یضعب ىدا یادت نکیا 7 مش هک صخم* مان (نطصم«>ولکرو )

  هب ودنک نالو نیدبا هلشرطوب یدلیا لالضا قلخ هلا تالک عو رشمات

 | رلتامر هو یدروک

 ۱ هحولکرو یدبا راشم روم نویامش مزعهنش ی و (كيالس )تولوا ناور هناناح

 هددنساما قحا ضرع هرعص هتسحح ر رس یاب , یرخ جو رخ كن یطصم



 صالخ ندنراهوش م ودق 7 مور تکلع 6 راهدنا ۵ د وا

 باد طخ رم تات هارزو ود رد یک لات هادهنامز ردق و ب

 ید اوا E ثعاب بولوپ کک ری نامرف 2

 و4 3 .؟رذکو نان ل 1 ٤ فتو 2 عالق ن نما + عت و دسور 2 2 توام و اا ۳
۱ ِ 

 ون هدف دنل وا 0 لا یأر یاسا نوا ینییعت ۰ 1

 اهدقم یرف و تایصق ضصوب ندنسحاو ۳ ات هکر اب دن
۳ 

 هنلا رایغا وریک هد روم ترف ن کیا ش ۳ اوا حف هدنناتز یزاغ ¿ن نا روا

 3 4 ارکت هن رانا رددقرصت ها تو 1

 27 دانع اعا ا ll ۳ را در ن
 ۱ هصضق لخاد جد نا رخالا ںونل وا نامرف اب هلن یرالوا تا

 ۱ نااار نالوا نق ترا ما ( هجوراط ) هدننیش . . یدلوا فرصت
 ا ا راح ماو ا نر تیبا راتخا نتعاطا راکم ||

 بونلوا طض ید رانا لاغلوا كیدزت هعصاوم ناتلوا من تا دا

 هوب داتسا ےک نو كفا رطا 9 0 ةناطلس تا را فو یه



 ۳9 ترصن 0 و دم می r ا

 6 اوآو یدس وا ۳ هنر TE مود ۳ 0

AE 
L4 1را ار کمک ار و لا نا  e,دا  

 | بولوا را ا قار جا هلا ERS رب دقت نرم نالوا هدنلا رابغا ا ۱
RN 

 و ۱ ضرع ههان ناه هک رد یزلکدایآ رارف هرخا رابد ها راک راصح

 ءرابغا رقم لواو راصح طبض بودا لاسرا یکی هزج- لعوا رپ لالا |

 ما ناسم هدعب یدایا رادم همان الا هل دین ماکحاو رارق 9 یاح هناا

 8 تعزع هباح N تش ال زنان 0 ۳ جد سس

 ۳ ۷ ب ا هی ا هنس او ےھو یدنتشود kl ا

 ورب نییزاول ی یند-ظفاحم ا e او ل

 | قجهنلوا ضرع ود ردرلشلاق مورح ندیرایرهش سواب فرش بولو
 بسم و فاعم ندفیلاکتو شرا و ۽ بول وا هدانصو شيع اعاد رانو هکر لیدروس

 .قماقلوب هدنمدخ بولوا زع رارفس هعفد هچن و كمزک هدر یراکدتسا و رالوا
 راکفس روع رای رانا هوب اده یروش بج رداالقتسا یاوعد تمالع

 _ت



 حس ته
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 هک ۱۳۱

 توردنوک همان ید هکد رایدنفسا یساباب ادعام ںد:ۂیدنل وا ناسحاراراع رادل وصح

 رقابویومطسف و قحهعلق و یرف کو هیسوط نوح اقفلوا رایت يحض هنلغوا
 دین هر | ر زع ر ماند ظعا ءیریز و ربخآتالب كب رابدنفسا ید اوا بلطیسهر وک

 ب هکیدردنوک ربخ# و بودا هئاور هناطا س هاکرد هلا ز والد یایادهو فحع

 اجر ندیناطلس ءانب مراکم هاکرد ردیسهروک رقاب هللا ینومطست متشرعم رادم
 ۱ هما نیسا دعام بو روم یازرا هد راد و لح کیا لوا هک ردوب نانل وا او

 دهن رعرخآ رلب دنا راع يمص هکد ساق یشالو قحهعلق و یرغنکو هسوط

 ۰ ید وا رار 1 هدندوبع و تعاطا

 % تاّرف و هل راز «دکلاع صع) و دارم ناطلس ه دازهش قاس ندشس هبح و 2

 هیساما ییراتمضح دارمناطلسیرادنج ر ادنز رفو داد و لدع بحاص مدقا ندنو

 هزج یلغوا رحمبو یدیارلشمرویب درمان هنتلابا ( یرفص ةیمور ) بوردنوک هنغاجس
 یدیاراشع | هار نوا ءایس ل طہص نودنا نييعتال ال هن رتمصح هدازهشیکد

 هار! نالواهدزک هامه هی 'اوج ه دا زې نوعا هنتف بایدس هل رهت قلرا وکه

 ییومطسف ندندودج داق وو هبسام هدانا و رليدرو. نامرف ود رانو ستا كرد

 هلرارداح تب الو لاها بول وا ادس ریظع*هلازر اک هنفا رطا هسور وهن دودح

 د هکیدبا و ید یر ندنارف "هلج رد. دل وا نیش ایک یرادقم یا ج وا

 نالوا یک احرکب رادو (فسوبهرف) نالوا یک اح ناحاب رذا نالوا رح نس هدف

 a ر ندنسا ما مان رگ رد تودبآ اب ییاحایرذا فسو هرف تام تولوا

 موبلا دعب هفتسو هرو نوشود هنسادوس لالقتسا یاوعد ید رع ریپ یدرب و

 یتعب هدلاصتا بوشآ لاسو و یدلوا هرزوا كلشک سم بوی | ورفرس دعب نم
 ثللم ا راصح هرو یدتا هصاح یراصح هرق توکح ید هدل راتخا و

 لاسرا همان نوا تساکشندرع ل هدا رعناطلس هدازېش (كب نس> لغوا) دچا

 كاج كن نیسح یلغوا نالسرا بلا هدمایا و مهو یدلیا تلط دادقسا بودا

 هک" ادعا: درلن و یدل وا فمصس هک اح تودآ لق هلع رطرب یکب سس کاک

 توف ییصرف ید ك رابدنفسا یدآ هدننامرفرز ثلک دہنج هرفاب و نوسمعاص



 بورپ ۳ و تزاحا هرکسع ه رکص ندلاعشوکح و دنلع وا ناق لابفا ا ناطلس

aروش بودا مارآ مابا تام هد هبط هدب لوا رای درود هجو  

 داوا لوشم هنمجج رک ع 4 es ا كيا لوا

 و 7 ak پولوا دراو e هک رابدنفسا و

 ی هل وب

 1 ۳ هنسعاق یلیا ورم جد سام نوت ن 1 زو زکس قهلوا ۳۹
 اشذ رفظ هايتس هل | دال نامرف هدةدلراو هنسل اب هل وط هدعب بوطرا و هب 4 ردا

 مان کوکرب E هم یو رلیدتنا راغلا هنبراید قالفاو راذک ند هنوط
 رلیدرویب ریمت ینیراهعلق هلاص یکی و یچثاسبا « کا ااا توللوا ان هعلقر

 يلا 4: مانغ عاونا بوراةهیجربسا هنابنیب ندقالفا تالاع رلیعتفا ام و
 ٠ لاعا یکودتا قالفا 73 رایدسا ضرع هنهاکرد بانج نودرت ۲ نالعلس

 : رارف هقالفا اقا هکكت تنم ندنسارما یلج یسوم بولوا مدان هنسهنابدای
 هنفرط هات E هاکرد هل ہط رمش كم رو حارخ قللس € وا یدآ شعا

 | یکعریو جارخ لاسب لاس یدلبا رافغتسا هنهانک و راذتعا هلوک رازه بوردنوک
 ۱ ۶ راد اهس دیاسو رهعم هلا لابفاو تلود نودرک ناطلس ةکمادام نوجا مالا

 . ایفل دعب نم و ا ب و تغلاحم زک ره هلوا رره هرزوا نایلاع "هاج

 ۱ بودا جر هنن هشیدنا دو شیک دب لوا هشس مرک ناطاس رهیقک هنر ط نابصع و

 || روس بونلوا تع زع ناو( سورنا ) ندنا یدلکح وفعمر هنعارج

 نوجا لص قوا سوم ندهءفادم سورکنا "یلاها رلیدتا مجد ل
 یرالوئسم هل رلعا هنا ور هتداعس هناتسا نیس هدازکب رادان وا هلا هناهاش یایاده

 ەدەروزم هنسو رلیدرؤپ تدوع هندناح ه ردا هلتداعس وزع د ن

lLنک راشو ا هدراکشو دص قاتا نود راکش مزع ء نوکر راقوحاص  IL 

 ) هنیمز هنرزوا كنرانا هل هلا بوک هنیکو لد كبتسوکرب یغایا كنا هلا اضق
 9 راب ن نوع تبثاع یدلکح مال ندنعحو لن هیظع + هر لوا مابا ہن هلکمش ود

 هل تمه دنلب ناطاس كب مساق یغوارایدنفسا :دنیامو رلیدا و تقاغفا بولبقیراب

 ناهانش ردو ) تاب ) 4یدلدا aE اا نژاد ا تفلا یلک

 لک را سایر مار هردو ےک كنا تلود * ردیناک ناسحا و دو نام



 نانغا / یدلوا زارفا سو زانم هدننب لاثماو نارقا بولی ر و
 هل | تاطخ هو زر تاغ بودر و هنب رانو امه روضح نیلغوا نامرف 8 راس ا

 ےس وروج نوا لر و م رک و فط مرسدب ند و رط و امناد ردلاح

 ندد هم یاصذا زک زواحمو زسهیع | ع وجر NOE دهع بودا 3

 ح وه م زکالطا دع! ن د یدعا ردُشلوا نو رب ندسایف و نوزْا نددح

 1 نامرف و ردل افحاهب مه د a هزکفرط كزسو ردلال

 5 #۷ 1 1 % REA e ا * 0 :

 ۶ وب ایم ۸ ۱۳۵ و 0 2۷ قاف عوار رکود بو

 ر n ) ا ۳3 ۱ ز٤وادع هلیلغوا ا ۳
 لوا, یلاعت هللا ءاشنا هدقدنلوا مالعا هناشیذ ناطلس ماخ مالک و رددهع ضقت ۲

 ود رولک هنلو دال تالنکش دهع یکودتاو رولو نیسازج بی ق ۱

 تولیروا هلا بوط ندن-سهعلق هيل اطا چ دن دم هنر عفاو ای رایدروپ 1

 هدناب یلاوحا ینا دارم ناطاتس لیصفت و" ردشلوا رام و رات ید و یشاب

 را دنعم بودا رب رڪ هززوا هحورخآ لو سردا ات ال وم El دا را 1
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HE ۰ ۲ 1: , 

 :راوقو ا Eg ناطخ هنف باش ر ناطقا 4 ه دز لوا

 لصفر رددما هارردا لاسرا هن رزوا لغوا نام رف بودا بصا را درش

 : ۱ ارز هلکتفافا هن راغ,طادوح وو ترسم یرلش رژ رطاخ هلبا تراشب ر بخ بواد رو

 ۳ ۳ ES ۳ او ۳

 ۱ ۵ ی ییاص رخ ءات هفلتسود هدنمانما ءار مزع نول وا نفت رادرس

 هوا ۳ دننو توش ه :ک بو وفاودکره کردم 2

 ۱ ۳ ا سر وب هو اش کوش ردد مب لاقخا
 1 | ارس ناینافع تلود هسرولوا عفاو لاحر هناطاس رک | هلوا نیعتم هکح الصو

 ا ۳ لالجو هاج وو ردتفصو ر رقم یسعا لاقتا هزکنادناخ

 8 2 - عمط یرو زم ود ردبسانم هلمجوره زک اما و رضاح یدعا
 دلوا e مرخ هج ا وا ترسم رخو لغ وا نامرق یدزوشود هماد

 دردنوک راسوساح ن وحا سسك اطاتحا تورو نلاقحا هلبح نکل

 یا وج كااشاب درب حلوا قتعتم یتیدلوا هدایزیکل هنمخ كناطلس عقاولایف
 ۳ زیاب یدلیا تعزع ی رند هب روکنا هلبق وش لاک بول وا «دندافتعا یدتیح

 یخ هدهابس بشرب قحلا رخ ندنشیلک لا هدومب یادوس كنلغوا نام ساب

 1 ترص ه اس ک کودتا رامورات ینیرارف رف و ربص ثالاح هدنروش قسشام رات

 | تویمر و «نامزو ناما نامه یادش را توا راغلا هن رزوا راد رک دم ن نا امر هلا

 ا اا را و تویعابط ههلج کرادم ثیکت هورک وا رادشرک

 : هروب م ناطا در وضح رورسرپ ربو بول وا راتفرک هلا ك یطصم لغواك دع

 ll هناع لحاس ندءالا باد رک بواوا لئاز هیلکلاب یرلضرم یک ینددلوا لصاو

 . یربدن e e ن ا صرع یاس تلخ تیبطو رلیدل وا لئات

e 



 تادلاب ۳ کی ددا وا نامرُف هر وا هحوون هکر راندنفسا کا ین ومطسق ندهلج : :

e ریما ها وا یخ هدر دات دام نا یلغوا دوخاب و r 

 کسع ءدب رک یکب مساق نالوا یدجرا دنزرف بول وا لماع ها رایرهش رضا ی[
 ید | وا زراو رەظ و تام دعمو روس مزا ول نوح ید روت هدادما هلا

 یا کر نوامه مزع دن رزوا نامرف هد ءس یدب نوا زو زکس ۳

 ی ناطلس نودا هداماو راح دا هز و داز هدایز نددح هداز نایمرک ءدهار ا ۱

 دیس هک ناف یدماشلوا لثان 4: هیلاع تاحرد هبا یک تاتا ند را 2۱
eریمص بول وآ سیم ىح نوک لو نامش  ریدلبا لور همشفا ندرزوا یزاغ  

 بودا جت نیلیا دیعسو نیرهش یدیسو نرهش ك ندنا یدلوا هیناقګ تلاع
Eمع هد :رصاحم مکه رکل یدنلوا هرمصاح او هن رزوآ هبن وق ندا  

 تاساو ردا هحا ند وبا یودرا بوک راس هدو کک
 عرضت كالغوا :امرف بویلوا رمسیم یحف هینوت هنسو یرمشن انالوم یدروتک
 لابقاو زع هدعب ردشمزاب ود رایدروک لوا ی بونلوا جر هتزاب و
 رو هن رخ و منو ت۶ء زع 29-4 رط كاح تویلبا لاحم را ندا لوا هلا

 ضقن هکیدلک یربخ نایصع كنلغوا نامرق رارکت هدندشالفاب هکیناج رایدروب | "

 تدوع هنس وا نامر 0 هش بود م اغھ اہ دما دفا نوا مامتنا دحا ندنکش ناع ۳

 هن رهش«ه رقنا» هب روکنا Nd ا زو و هدن لک نا

 رغم يرل تور یراش رش حازم هدرلنوک لرا نامه رل لبا ل وزا هلئداعس

 a E و فیضو مو نوز مانا هصنر براوا
 ندزحالع یا وفا د ناببطو رعص نشر یامکح بوا وا دتغ یژفار کا و دتشم

 | روک ذم هکعد نا: ابالوف اغوا قا یر ن لود ناکرا قحلوا زحام

 لثم اک | ه.ة:اذح بودا ضزعنیفبداو وا یبدا بیبطر روهشم هزیصاخحم یصشو

 نوایردنو ؟ رش سارب نا نامش هنلع وا ود زغلو نارو

 نا طاس ضب مدق دی ےکحو مد یسیع تیبط لوا نوح رایدنروتک

 تورد_]اق شاب هدعب یدروط توراو هرکف نامزر یدروا لا هناشبلاع

 لد حالعو یریبدت كنسهلازا كنهضراع هلوتمو هکیدر و باوج هتسواب و

 هجبد زا لوبق اود هلهجو یربغ الاو كرک لاح ردالصاحرورس هدایز یرذ
 سنت



 e a | ریو قوتح یدل وا رظات هاو د بور دجا

 ۶ 3 لوا هچرکار هاظ كع دبا دی

 ىدا 2 a یمدق فورع» هلک د ا ن كنار ۱

 هد هنلغرا نامرفقحا وا را 8 رم ندنناج بول, رو ا هدرارف 1 نوا

 1 شو 9 نهر لو ات 0 1 )۳ 8 ك (ژن)

 ديش 3 هد اب کک بزدا را 9 هدمابا یو دنع# ی اب اب به

 ۳ E و E واط
 هشناچ لوبا بولوا عج هنای كنهدازهش یسایفشا كناوا نرف هقیچ هقالفا ||

 3 لاحرد بونلوا ضرع کم اب نه رز ناس ظلم مون اف یک بسام یهحوت

 بوپلاق ی یسارب ندابمشا نالوا د لید اب ا راکدتا هجوت لایتسالالع ۳۷۰ لوسا

 د بودا ذخا یسالال ما سوئغز یاب یزرد یهدازمش رلد :دل وا رام ورات

 نينا لب» هند ناهح مت نوا سلم ماظن كحروتک هن روضح کا

 بودا تيلع یه زفر مان ر :اصح قا هدر هویک و ریدردن وک ay بولیکج

 راهساک هب هدور نامزرهو ریدت | حاکن ا رادمانرب ید نس ەرنى و

 نا۔اش ینوزحم رطاخ هللا ناسحاو مامنا هجن نودروتک هن رلتزع روضح

 . تراسخ یکیدتبا ههسور كنلغوا نامرق رادتعلاع رابرهش هدعب ید راردا

 2 رد قم یلوسلک هل ماحرف رفظ هابس تون دا ما یاصقا ما ماقتا ء دنس هب اهم

 تولوا رر ماکحا دفا رطا هنعج کا ریدر وب مارح هنري هب یلوطانا



(fo ¥رب  

 مک ءدندلا رخ ندنموعه كنلغوا نامرف اشاب ضوء اح نالوا یطباص ِِ ۱ هسور قګلوا ناور هنرزوا هسورب ناذک تراغ بودا نایام ییسدناهن ت وادع ۱ 1
e: :یدءلق ںواک یلعوا نامرف یدلیا ماَغشاو شش ک هراصح دفاع تروک  

 لبخ ها هرصاحم بودیا تقد هب رکن و ترشاب» هککود دنر یا
 ی و ص یشأب راک هگندتا ريد دن ۸ كڪ دا ناعذا نک و دن ااضتتا كم نامز

 اشاب ضا وع رآ .دیا نواز ندواز س وص یرا_صح “لاها بودا هنسهرد را 1

 تودا حورخ ندهعلق هلا راروالد هنر هلقغلا ىلع هدقدلوا هک اندک ادنو |
 صالار جا یدبا راردب ك توشللا هلا J ر ۹ نوقیح ندوبق نیرغوا های و هاکو رلیداپا رامو رات ییسهلج هلا رابشنا غیا 1

 رالعتم توقات سلا e هدنس ود را ہیک ا هکیدتا صا هن رکسع ء یلغوا نام

 دا رول وا 4اوح ه راصح نوعیح هعاط ندنل و وات یسهلج و ںودا ۳۹ ۳۳

Esریدروک راکرادت بول وا كلاس هرس هل.ح نامرق رکسع هلا قافتاو ودك  

 دادماندر هح هز حاصلا لع رللفا شاص وص هل رلناق یا » وشراق هن هعلقو

 كتف اح و دانعو هکسهروک ردقح هلوا شورو هراصح فو وت الب ردکح هلک 3

 هللا لعش )اشاپ ضووعیاح هدنراکدتبا ادن ود « ردکجهروتک تبوقع هن هزکیشاب |

 نتفلوا فقاو هنرکم هلرل یامرقو یدتا لاسو" هسنلبح لکوت بود ( ءاشرام

 تورا وک راتیکی رار بوردحا نیس وبق هحولق لاغا ف ىذلا رح ندنعیدل وا

 نیلاسرلن و رحشی را بولا رخ رل نامرف یدر دا نالاو ال یسودرا دا راسامرف 1

 ضرع هباشاب ضوع یتونغ یرلکدتا ذخاو رایداوا لخاد هراصح بولکن افو
 ناسحاوماعنا هجن ید ادعام ندنا وود ادبه هراروالد لوا یتسهلج هدن راکدت |

 هقا ضم لاک هرانالوا هدنحا هلغازوا هرصاحګ تدم هحرک | یدلیق ن هدعو

 قوا هدر جاقر هاب ضوع یتح یدا شاوا یلوتس فعض هلهجور» ںواک

 تبلت هن راظفاحمهعلق یو الفاص قتحارج نکل بولوا حورح هللا یخز

 اراصح لها هلبا شک اشکو نوک ترد ز ۰ وا لاق یدرر و تب وقنو

 دج بوساک 4 هجولبف یتوات كدنیباج یسوم نکیآ شلوا شوشم یلاوحا
 دژ ود قحاوا رادرخ لد وا نامرف ندهبدنلوا ترشابم هننفد هدنناب یراوک رز

 نزو و یدل وا هد رزوا لدو كمر وك تاذلاب بور و نلاقحا قلوا ۱



 زا بآ وصلا 5 هللا و راشا وا

 ۳ ام ۳ <

 بیم رویتو روبص دو لئاع ايس شوخ تعیبط لزاث تماق
 0 . ناطلسو فسوب ناطاسو دو ناطاسو دارم ناطلس (یرهدازمش) یدنآ

 هد ۳ > لاح كنراباب دجا ناطلس هلفسو ناطلس رددجا ناطلسو ینطصم

 ملک تو جات بلط بویتزوک بادا تباعر یطص» ناطاس ردشعا تافو

 جو ردشمچ ليم هشرازوک هدودزل وا نخا تبقاع بودا ازای شک ریه

 ۱ هع هراودنک تنطلس (مص2#ا) ردشعا لاقخا هترخا ندمک نامز

 ۱ شياپپ زوئه رایدروب لابحترا هنت هنردا هلا. لابقاو زع هرکس ندننیدلوا

 دم یلغوا نامرق بولک ی.دارف ند هسورپ ندا رورم نوک جاقرو روضح
 || نالا یتلجا تکلعو نالات ینفارطا بودیا ءرصاسح یبهعلقو ییزواست تاب
 | قلطم هدننفد یبلج یسوم ناتس تالاعناطلس یو یبس را دا ا ضرع نیکو دتا

 نالوا هننناج نام لا نادناخ بولیب تونغ یتصرفوب نامرف نیا نکیآ نانعلا
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 مک هد دلا رخ ندنموڪه كنلغوا نامرف اشاب EEE نالوا ا : دسور قحلوا ناور هنرزوا هسور ناذک تراغ بودا ناباع سنان توادع |

 و بواک یلع وا نامرف یدلیا ماع او شش ک هراصح ةظفاح بروک ا 0

 یلیخ هلا همصاح بودا تقد هن ریخسلو ترشاب» هککود ندنفرط یشاب راک |

 ینیوصیشاب راکیپ هکیدننا ریبدت هبوب كچیدباناعذا نیکو دتااضتا كم نامز
 اشاب ض وع را دیا نواز ندعازرس وص یرا.صح “لاها بودا هنسهرد رلچ

 تودا حورخ نددعلق a راروالد هرب هلفغل | لع ه دق دل وا هک | ندک رادتوب

 تورج ندور نیرغوا هاکی و هاکو رایدایا رام و رات ییسهلج هللا راشنا می ۳
 سالارخایدبا راردا بلص هدراصح یوراب ییراکدتا ربسا بوشللا هلا رایامرق |

 رالعشم بوقاب راشتا ےظد هدنسودرا هکر هکیدنا ما هنرکسع یلغوا نام

 هلحم رول وا لاو هراصح بوتبج هعاط ندنلوب هجولبف یسهلج و بوډا اد
 لید روک رک زاب بول وا کلاس هتتم” هلرح نامر رکسع هلا قاعتاو و”

 دادماندرب هح هز حاصلا لع رللفاغ شماص وص هن رلناق یا » وشراق هب هعلقو

 رکتفلاخګ و دانعو هکزسهروک ردقج هوا شیورو هراصح فقوتالب ردکج هلک
 لا لعش )اغا ضرمغیعاح هدنرلکهتا ادو د < ردکحمر ونک تب

 نفلوا فقاو هت رکم كلرا یامرفو یدتا لاسو" هنلبح لعوت بود ( ۶

 یلاخ یتیراودرا نوچ یدلاص سوساح نوجما وجو تسج ینلاو>ایراودرا
 بوردنوک راتیکی رارب بوریدجا نیس وپق هجولبق لاطایف یدلا رخ ندنفیدلوا

 نلاسرنو هکشی ربا بولا رخرلینامرق یدربدتنا نالاتو اب یتسودرا كرایامرف |

 ضرع هاشاب ضوع یتعنغ یرکدتا ذخاو ریداوا لخاد هراصح بولکن یافو ||
 ناسحاوماعنا هج ځد ادعام ندنا و بودا هبه هراروالد لوا یتسهلج هدنراکدت |

 هشاصم لاک هرانالوا دنا دلتماز وا هرسدداح تده هج رک | یدلیف نرهدعو

 قوا هدر جاقر شا ضوع تح یدا شلوا لوتس فعض هلهج وره تواک ||

 تیل ست ھن راظفاحمهعلق نوالفاص ینتحارج نکل تولوا حورج هلا یجز

 لراصح لها هلا و نوک ترد زول وا هلا یدرر و تب وقنو

 دج نوساک 4هجولف یتوات كدنیباج یسوم نکیآ شنو شو و وحا

 دبزود قحاوا رادربخل وا نامرف ندغیدنلوا ترشابم هننفد ه دنا یراوک رر

 نزو و یدل وا سصاح هنرزوا هد كمر وك تاذلاب تورو نلاقحا قلوا



 8 ا میش ٤ رز ملی را یک یاهو دام کت ر
 ۱ بهاذ و یدنفا لا یحاص رابخالا هک و 6 سو ای ال وو ۳ هلن روت

 ۱ رب باوصلاب عا هللاو راشاوا
 % هاش فرش رد دم در ِِ تب ریس 3

» 

 ۷ فسو اد و EL نال (یراهدا بشر ید

 .هدنرلناح لاح كنراباب دجا ناطلس هلتسو ناطلس  رددجا ناطلسو طصم

 0 هكا تخت و جات باط بوبز وک بادا تباعر یطصم ناطاس ردشعا تافو

 ۱ وچ و ردشملکچ لی ةن راز وک هدة دال وا نخا تیقاع بودا قاذا- د یخ

 ۱ ارك تكلس (هصملا) ردشغا لاغتا هترخا ندمک نامز
 ۲ الا زونه ریدروب لارا هك هنردا 4۳۱. لابثاو رد هزکص ندنندلوا
 . | دم یلغوا نامرق بولکیدادرف ند هسورپ ندا رورم نوک جاترو روضح
 زا نالا اج تلو نالات یفارطا بودا یصاسح یهعلقو زو كاکب

 . قلطم هدنیفد یباح یسوم ناتس تالاعناطلس کو یلس را: دالا ضرع نکو دتا

 نالوا ناجا ناقح لا نادناخ بولب تین یتصرفو نامرف نا نکیآ ناسنعلا



REE 

 ا

 هر 2 وا هدناب و ید 2 یلح یسوم ندرشراذ اشا دراب یدلبآ

 یک زا ی مر و ناو یدک هنساوا لوق

 ید" رل تود بولو اور 2 یر کاو رلشلرو 9در هدا كنج 7 ا نکل |

 بوتلیا هناح در ن E هک نعل راد داد" نوه قک وط ی یلح یدوع هلهارظ " 3

 قوا ها | ندلاوحا یلج 5 رددر ا یغلوا صالح ندافوع ۱ 3

 یادم ۵ رجا یرط هلعاد و د مدار :اتعصا هالا یر تور و لا ید رنا

 لوا یتا یدنا نا رورضلار تودا تبا رصا ه.ع را كتلح یلروءاچ یتا

 یلعوا لاح و كب ق اد و اش 3 د زر اب نکنآ دند زاد شات هن توراقیج ن ردقات

 بولا هب ییاطلس روضح زع تولب راص ندباح رهو رایدشب لاخایف كس ی و
aیدرولمف تعففش بودا 2 ها یک ی ول رکشل هدهار انا رای داک  

eءاکر ظن هکز اہھ یداآ رروک:بسانم یا اتو ود ر دکر ک مطقزم دام ۳ و یتوچو  

 هدازېش لوا /ود ردکی یداخ ررط ندد ebe 7 یداک ةناطاس ۱ 2

 8 مزاولو ریدلءا روع#٥ ندنلاع قاراوو و ندر 6 هز نوش یناوجو
 نم كن رات راکدنوا دخ یزاغ موج کک رز دج « E ند

 2 ردارب هدعاحرف ترفعه مام لوا هکر لدتا لاسرا هند اح یراوار

 ىلا نوا زو زکس كنرسه تربعر ٌةعثاوو هاوا .دوسا .دنراوج یلح نایس
 ردشلوا نوک یمرکبو یا ید لی یکی یتذطاس تد. بول وا عقاو هدنسهنس | ر

 × هرس سدو ه>ور هللا جور

 دحا هده را ا یدا تک کن كنيباح یسوع هک کى در یلعوا لام

 هب وام“ و یدنلوا لاسرا نوا یک وا سلح دز ع ادراح یود «دداقوت توت 1

 ءان هد E یدآ یرکسع یا ندارد جت ی اص نلوصفلا عم ءاح یلغو ۸

 هعس زا هلي ایعو لهاو هللا هنیعم هفیظ و ۵ یا كم هكبا لف

 علام بولوا صص هراودنک تنطلس هکنوح یدلروب نات قسفلوا ن

 دهعو نیک د هنرارع رخا بودا رافغتتساو هب و هبیهانم عج قصلاق جا نحو

 راید ناخ روس نیخروم ضعبرا د لوا راوتسسا رادیابو رارقر و تباث هرزوا
 هح هلي رار یر ىلج یسومو یلح» یسیع ندراهدازهش ه ص ندکد ټک ندمور

 دیکللا راددسورپ كنبلح یسوم بول و تصرف هعفدرپ یتح نیر اکدآ كح هرک



 سایتی یاباده ع

 تر ا ا اما ید لکا لام یور هبسحر یاب بودبا

 | مداد + ا نالوا e هاکمزر 2 e نم شوح

 : وهام امد ءب یداوا زارفارس هلفلو زابتما نارفالانیب هلا نوک انوک

 7 ر لاد 7 یسیکب رب لا م e یلح یوم

 سودا هاج برک و وا رول رفت ا یا

 دیو نانکتغر هی 2 نادم هضم دابا داب هج رغ و نب هشرا

 ۱ امد ی و تروم ا ارزو ِ راد قند راتزور

 1 هرعذ بول وار هاظیالایامع تدبه و مطعر ید وقرازو ندنفرط ناع>ا نکیاهرزوا 7

 ۱ ندروغوارب ردا زوکو رلیداکه تبح هورک ا هو نابش ورح و ناف

 ا E یوم یدلشالا هک ی جم تعا.س رب بوناج یالا یالا رایدل و وف

 یسوم راالوزو ندروغوا رب هکیذلاق زا بولوا لدم هلالتخا یماظن یرکشل

 كنج هناریلد یلیخ بودیا ناي رع نیفو یدلرغوط ههکر ەم لح تاذلاب یلچ
 ہک



۱ $ 
r ۳4 رو زک رد هنسلا | نایبلح یس دل وه ا دا  Eعل سدیم  LS 

 لاله بولوا كانلا هنفیدلوا توف تصرف ید لا هکلبا موجه هشب رزوا |
 یدبآ ردا شا زرس ود رد دز زکناریصقت ب اج هذسا ماو یدراو من

 ( ژن گهدایز ندردتم زاوا بیصن /# .هدارمرب كسردا دوج واکدن a) ت
 تنکب اب هدک رابم لر لوا رلدداک هدسا رک نوک ۳ دلت داعرم اس درک نوح | ١

 رابک بواکر رخ ا۔ثکلدو حرفم ندنرابناج كب نانس یکی هلاحرتو كب قادو و ر ٠
 هریربس بحاص بانج ریلد رم جوا هک ینعی یدلبا الا ترسم هم ولف نراغصو ||
 س و ره و رادنع هد را دماز حوا لوا هک و هاو نوعصم راشهردنوک راها ا

 رهو زراکبلط هبیواب نهش ترصن مو لادم زراک نام ف هراکش کل

 دا مره رانوسورو هراباحو نامش زرارفرب هلقدص «دنرتمدخ هسياراردنا رها
 لصاو هکر اربخ و هراکماک ناطاس راسشغ | مالعا ود رنوسل ب دلا ید وصق»

 لامها الر یداو قیفص هل انئالدو دهاش صعد ینددلوا روزت كراب وتکم یدل وآ

 ءدل زیره یلح یموم رایداک هنسیحاو نشد نودا لارا ندنب وک رهث

 ایا ی کل بودا تا رح کیا OT هن رکسع لدنج را ناطاس

 نوکر تح  یداوا ابه مادقاو یس ءدوب. بویلوا رذب هجأن هلةمالوا ر دقت

 نوح و ۱ هاکا ندهاحلام ناطاس هلا هماح لیدر تورک هتروص راد ردیج

 سی بوداناعذا نکو دا لکد .ناکما لارا هلناشو هلاقم یدلیا وچو تسح

 سال بواہعااق جد ندلرنم لوا (هص ]ا ) یداک هداک ر ا هن هليا نام

 Sk سال شاپ كاب هدا لوا رار دوو هن رانک یی وص هور وم ۳ ۱

 رک ذلاقباس هدرو زم لازم یدنلوا سما هک هتواعم هل رکشل بولي ردنوک

 ہدنراثموکح تح كم نانس یکاحهلاح رتو كب قاد وب و تیکیاشاب یتعب ریبک ریما جوا
 رازو هام تداعس تاکر ںواک ههان ماع هاکرد هلا ریاد ك جوا نالوا

 ثباحا هدنوعد كناشاب د زاب د یک اح سالو رار دلوا تافشا رهظم هلکمروس

 رارهش سواب مزع ( تب ) بودنا تعاطا ضرع هناشیلاع ناطلس ناتساو

 تک وسو مات نعنح صوصانالع ( ژن ) یدنا راتخا یغالوایلوف * یدنا

 یدنلوا مازحا هه مو مارک | رهظبواک هح كنب سوآروا هلبا مالک الام

 سولر وا ردروک ذمهلعباوتو رکشا ترک و روهش هلتعاصت هکیلغوا روک روفکتو |
 بتولنجوک ځد ندلزم لوا یدل وا یاسنبج هبایک اځ بواک هلتلالد تاکب



3 + 

 1 شم 2 کاما × ردشلوا ربسا ید و رشع محط 7 داف رط هجرک
 ا للف عج لیلخهرف نیک دادما هداژن یلاع ناطلس فرط دادادخ

 یاد یلج یسوم یدتا باتش یرغوط هنهاکتیعج یلج یسوم بولوا لیلذو
 | ناکرا بودا لج هلا ها ځد یمازماوب هلغلوا هرزوا نظ ءوس هدنتح یسا ما

 | یرلتهادص و تسبس یرانافنا كن رکسع یدابا با عو شنزرس هدناود

 1 نکیا مح * یا وا لاتو ترحلحم یسیلاوح هنردا هلیسهظحالم قلوا تسردات

 | رادربخندن رارف كنيباجیمرمراکماکناطلس  یدلیالاحرا هرخا بناح لاطایف

 ۱۱۲ ا یراصح ندورصا ريد *لاها یدک ه هنردا بودا زاسفلا قضلوا
 . | اخهرکصندندلوا فرطرب زکلاوحا ردد وهعم فالخ راصح ےل بو دا دژ

 | یدعش رد س٠ لوض> كرك د وصقم بدرة نعو ردررتم مال وا یاس هرهح ههاکر د

 ۱ ا د ردو لاش لدع بسانمو لماک یار قفاوم كنا هدر یز
 5 هش نیلیا ليم هلدع ( تب 1/ و ندنشک اشک هرصاح بولیرو تصخر

 | ندهنردا و ناطاس هدعب ( ژن /نابز وها را هنکلد زتسا * نارود

 صضاح ههلباقم یلح یسوم هدنارطا لوا رایدرود تعزع هننیالو هرغز بو

 لاردا , و لادا رم بواوا یلوئسم فوخ هناورد ن نکا شا وا هداماو

 ا راز هتشیم نایت هلا ءاپس نالوا بوسضم هودنک هلکشا
 صاجعابواوا هل.تشصت ثلکب سونروا رادتعلام رار شاما یدا ژرید:زوک

 || بولیراو هنسهرد نمرکد ندنآ رلیدا وا هناور هنرپش هبلف هلاک اب یب ارهدنا نیع

 ۳ || كداولوا ی 3 ید و۰ رابدایا هجو هدغاط ناقلاب قراووق هنراتک یر

 2 ول یا ی ماد اشا و یکی هزج ییغوا ربمزا نوا كا دسینیرادن رد

 39 1 : لاڪ : اا کا ندنو قد نا د ناط)م یدلىا لاسرا بودا را درس

 9 ۱ هش رارزوا تودا رادرس هرادمای زراف یرادقم كم یکیا یکد یشح یلغوا

 ۱ | لیدشاوص رفاوبولوا میطع كنج هدنابم هلو ندفرط ییالصاح یدردنوک
 رفظو روص:» یلغوا لاح" هرخالاب رایدشریک هننزثرب یرب هلا ریش مشو ربتو هربثو

 هدنصرفو ید ایا تع زع هاهار تع زه بولوا و تولغم یلیعوا رب زا و

 هءفوص تولیت رذک هرزوا ناسا هجو هنرادنرد یه وکن اقلاب ناخ دج نابرکشل
 سضاح داوز وداز نوعا را ترصن رکسع ءدلح لوا رایدتنا لوز هددارهص

 ید ندندنرد یبوک رهش بودا راغلا هلذغلا لع هکر ب هرکص ندقدلوا هداماو
 د



 ا a 5 I دوو و راوت 3 هدنقادص بودیا لاسر 3
 1 و

 هل ا ر لر | 4ب ی ی a دلوأ نکع « هدهمان ینیددز ابو هما

 a و ا هدو س ا a نجس 9 ۱

  یکب ا ا كی قادو ی رد 1 یم كن و
 قفتم هد سالجا هاش ر یک | نور ناطاب تا کاحو ث كب

 ا تالو هاکرد هلعلوا ل اح هد ارا یرکسع ی ےلچ ی» وم ردربشلوا ا

 جامو منام ه ل وا مزع رک اح لوا هلس و هد راند | مادقا هناقالم هس رط

 و | یو. E 9 روو ي ۲

 ا مدام ریخ زر مت شویج ندر و *ِ a ندهاج ٤

 مایق تامدقم و ماجر رەط ا 9 (رن ۳"

 داوا د ینا 2 1 EL ۳ رتو ق ده
 دخ ناشاد اشا قدرط درب بود ترش : ندرباج یموع یژکا

 لغوا تک سوروا نداراو ههردا زونه " ریالی ترشایم هکغا ضرع

 ټا لا رهظم هدکد روش زو هنزه هلاح توا ترا شا ندندناح ي یساباب ك د ىلع

 یردازب یلچ یسوم هکنوچ ۰ یددایق تیامر هدای ز ندشومآ بولوا ی یاک
 بوک هاتنا ه ودنک قخلوا اور ندنکیدتا راذک هایا مور هن كاخ 4

 هکر خو هویج هدا صور کر ر هرشط ندرهشو یدلوا لوغشم هزعج رگسع

 لتلخ هرف ك ىدآو داماو رضاح نوجا لاتفو برح بور دروق

 ورلیا لار 3 نوجا لاوحا عین بودیا رادرس هنک وب یدس ک٠ ندرس یکی |

 مزع هاج لوا هدقد وا هک | ندلاوحاو چد هانیلاع نا ۷ یدردنوک |

 نییعت ید ندرس یراروالد واب ر ؛دتهار یانثا ید رانو و رلیدروم هار |

 كن یش روم ٠ رایدلیا بصل ا یک یشخ یلغوا لا" بودیا |

 هر ندرس كب لیلخ هرق هکیدروک بودیا هفاسم یط زارب هلآ راروالد ا
 بويه ر ,دحا رول نا شروط یروقرا هدن-ش اب لو بول وا یرادرس

 ید! وا يام 2 للیخ هدنیبام 0 لباق ید هديا موجه رادزوا | ۱
 توت

 و
 چ و س



2 

 ۶ طم

 1 7 3 یمو بونلوا لازا همان ید اکد ىا ی ابا ساعت كنا را و ج
 هلن درو ماذا نیرلغل وب صد و مالعا نیررفس هليا مود نوا ی ۔ ےل صم صم فرط ر

 ار نیس همان ها. عصع نوساوا ناد هعرزواو نم)ااو سرلا ىلع ید كب نایلس

 لدا# بان ام ءاش هدا ما مک ه ( تب ) يدرو باوج هلمجوو بولا
 7 ۱ ۰ لوصو بوت هماناناظاسهنان هکتوح ازت )ناش کا مدنادلاو

 یر دک و یدار و رارف هيم وا كرد هدنسا/ رگ «هرتن طه روکنا ب واوا نم

 هرو ملح هروضام رک اسع نفره بوزو نوامه مرع لوا هل داعس

 ۱ ارت زانو ع هطع یارماو مش ۲ 1 مدا یدشدس چ
 تسدرایدروت sl *عاتوا) بوشر 192 | هلاع کیو ے طا بوعیچ هابعتسا

 تفایض هصاخ 4لا یدالوا ك ن نایلس و, تیاعر هلا هرخاف تعلخ کا سو

 ۱ نیشنو نییرلارهاب سلم لوا بولیروی
 .دالوا | ادغام ندنک دنا مارک هلیساطعریشعت 2و رجح عص صوماعنا هکینایلس ماقلاب

E 

 ۳ ۱ لج هن ورود تخ كىرا وک راز ردپ و ررتء رفس هنیایا مور » بودازارفرس

 قو تابعا نالوا عج هد دنا جم مات

 | هلا هناورمخ ششخ و هناعاش هلیج بارلا بس ییمادخو !ماو ین

 تیافک هریقحوب 2 هارو راو هر شخروپردرسیم یلاعتهقلاءاشنآ ره

Ni2ب ولو یسهج هس ر رک هلا تینع وکده رهو هسرر, و لا دوصقم  

 || هت بوروب «ردا وب نرد زک احر رھ «دنص وصخ كلربدو ب صانم ردلوذبم

 تیوب ودار ردادو هکو لو ول اب ء ناح ید رانا یدلبق رلهدعو رعنیتاغتلا

 . | تشم یاسورپ بوایچوک نده روکنا هلفاعا هرکص ندرارقو لوقوب رایدلوا

 | یدنلوآ ماما هکر فس مزاول بونلوا مارا .ددسورپمیا هجنرب یدنلق تلحر هباسا
 ]| یسهشاس “دعو ندنروفکت بودا لوزا هلا تداعس هنسهل قم لوبناتسا هدب
 || رونمروفکد هدقدنا وا بلا رایک نوجا كا روبعندایردروصنم رکشل هرزوا
 ۱۱۳۱ق هرکص نالابنتتسا ىنا شيلا ناطلس ]بولی تنم هنناج یتمدخو
 || هاشلاع رابرمشو ءایتس هلج لصاطاو وب یدانا لایعتسا هدا را. صحا

 | راذک هناح لبا مور هللا ریک بون یا هان نسهباس ( هلا ىلع تاکوت )
 . یدنزرف ثكکب دمخ یلغوا لاخحم ,دندرویب لوزا هی رانک یب وص هزیو رلیدنبا
 ید شوروآو رپ یتا تعاطا ضرع توا داخ لوا كن ىد

7 
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 0 سر هو ور روی ا ولتداپس ن 9
 «نوفمر و انف هعدوح و من نوسمریک ماج وار مدلوا ئات هم رلهانک دعب نه

 هدک دروسزو تولکهایک اخو یدنلوا وفع ی هان ؟ نکا احرالر» ناب وکر خوید ۱ تی

e 
3 

 ر

 ه طخ هکیدتنا ناب و دهع دن دحن هرزوا قیاس بولسا و یدنلبفینازرا در اف تا

 هن راف رش یاضر مول ادعب بولوا همان عر ک ناطاس هرزوا عدو عضو هکساو

 رهزا مرک رب ناطلس مرجال دقت ا هقرط حراخ ندندوبعو هيا عضو فلاخ

 ماقه | هدنطرص هن اغع تازاع نالواهدن اان دبا بوایق متع هل نل ابا تالو هن ییلغوا

 ثاکب بوت« بوراو ه«هرقنا»هب روکنا هکر لیدتا تډن هرکص ندنو رایدروب

 كب بوتعپ رو زم هلبرپ و یسازج ك-ذک و دتبا لساکتو للعت بویلک هداد.ا امدقم

 . ناطلس هجاهنت هللا یسیمدا جاق ر نیکرا مهو ندناطلس بضغ و مف ییانعموب

 و » و یدروس مرار نیزوپ بودیا لابعتسا نوجا لاح ضرع هنهاکرد لااا
 هدا تمدخ هرزوا تقادص هناشن تداعس ناداخو ردنامز هک وب ناو

 ويد « ردلکدقفاومهنورمو قیال هلود قوا تسایس هلتنایخو تمم یدمش ےک
 ره نو افلوا وفع یمرج بودبا ناب یوق رذعو نایرکو راز .دنزع روضح
 یامما نکل رایدروب نامرف هلتق بورلوا ناکمالباق یدلیا ناوارف یعس هکدنح

 هلفط) * رکداد نکش نعد هش یا (مظن ) هکر ایدتا تولوا علام یار لات

 »وانا باتغهدنسایسو لتق * هللا باتع هکا نوجماشیا زا * رکا شا هک وی ادعا
 اصوص (ژن) هلوا مزالم هدناود هکرد * هلوا مزال کس نوکر هلب مک

 یاضتقم تساس هنسکر ادمان نیع:م هل و هدنماناتف ان وکو و هدنماکن د هماک هو

 ندننیدنل والنت یاب ردشلاقهظفح هعلت یلغوا یربارب یاب الور
 هدنراکددردررفم یا اجلا هنلغوا نامرفبودا نایصع راهظاقحاوا رادربخ

 ینبدنلوا قالطا نکل یدایا وفع ینمرج بودبا ریخآت جد ربعض نشور ناطاس
 هداقوت هللا دنو دیف هکیدنا ها هنلغوا هتلاب هلیلاغحا یملوا قاع هنن هدلاح

 هکر دهظع سبحرب یغادراح یود هدناقوت هنل وا سبح هدنعادراح یود بودلیا

 8م هعفاوو یدیشلک هناوا سبح هدنا ایژک ۱!رماو ارزو نالوا ممشخ رهظم

 لابقا وزع لاصخ هدنخرف ناطاس هدعبالردشملوبعوقو هدنسهنس ترد ن وا زو

 توردنوک هبلع ماوا هکلام فارطاو رایدروب تعزعهنتعم دافوتو هیساما هلا

 هک نایلس یلغوا ردفلاوذ صوصخا ىلع یذلبا توعد هنرادیلع هبتع یتسهلجج



 و 3 ۹

 د

 )لاب ز هنر رولوا دوس هنر * رخالاب هدانف یوسراچ * ناوخا رولوا
 هرزوا نا و دهع نالوا هدننیام كنروفکت لوبناتما هلبا ناخ دڅ اقباس نوچ

 هدیناحورب رایدروب تعزع هدناح هسور بواوا راوس لاخایف یدبا رضاح راک
 زا هراف هدرا كهاس نالوا ناشیرپ نانک مزه كنيبلج یسومناطاس رکسع
 ۳۱۲ ۲ .ارضوا دز قالو مد تبا دنر یادم هدنراکدکبولودیدیا رشتک
 . ن کا كرلنالوا نیعتم یبلج یسو» هک اما رلیدایا دایقنا ضرع رورضلاب بول

 | نانا هليا الکو تحصن هن تیاهن یدلیارلتراقحعاونا بولا نیابساو نئآ بوتوط

 | ضاغآ ندنرلهانکو یدلرو تصخر هرلفالطا ںونلوا در هے ورک یراباہسا

 0 كناو رازوا قداح مردارب هک ره بودا شارعا ندمافتنا ماتعو

 || یافص هدا سوه هتماقا هدفرطوب هک سکر هو نوسنک نوسراو رازوک نلوب
 ٠ || تزاجا هنیتسا كف و یدلاق نينا قلاق كجد نوسلوا هدتمدخ هلا رطاخ

 | رایدروسزوب هناطلس هاکرد بولکچ یرغولب هب هسورب ندنلوب لوب اتسا بوليرو
 2 1 تقفا ومه یلج سیف ان اسهدک دتا عاما یاه ةعفاوو ك د.نح یلغوا رمزا

 ۳ هودنکد: یتموکح بونلوا وفع یمرج نکیا شلوا بضغ قسم ندسهدام

 2 | یاسحاو فطل و هلیس :ظحالم علاط ت وقندنفرط یلج یسوم یدا شفلق ررةم

 || ةسورحم تلاع نالوا ہدنراوج ود ردتصرف بودا شومارف یناطلس قوتحو

 ۳۲ ۰ ناطلس يللا هرصاح ینیربث قولسابا بودازوا لا. هبیناطلس
 || هیروکنا هدنساننا كنا هار مزع هنرزوا ربمزا بودبا هاپس عج هدقدلوا سکعنم
 || قفلوامفد یس4اغلغواریمزا بولیردنوک فورشرما هکب بوقعب یکاح«هرقنا»
 ۳ ودا للعت هداک كب بوقعب رو میدیشغلوا توعد نوجما قفلو اعم هدام صم

 ۱ | بسا قموف للاخ یراصح رددحرس لصتم هنراید نامرق یتالو هب روکنا
 3 كلاخ دم رذعو هد رهاظ هحرکا هدک دنا لاسرا همان نعصیراذتعا ود رداکد

 زا هری یربمزا تیالو یربنم ربعض كدارماک ناطاس نکل بولوا یریذیلد لوبت»

 3 هکب بوق نوا صوصخو نیفلوا یرلچایتحا هدیه رکسع هدنرامجوت
 3 ردزا ناثم كلام ناطاس (هصقلا) يدنا شلاق رابغ هدنراش مشرطاخ زادقمر

3 
 | ندسمصاع قولسانا قحلوا یی وعس كنلغوا رب زا هدق د)وا ناور یرعوط

 ضرع ندنڪا راصح تورک هراصح ںواکو یدبا ناح هربهزانامش نوح لا

 هنا طاس فرط ندورحاو یداشا هکعا راسکناو تمادن راعظاو راذتعا



 یموم كب دج ا و ° هدا راع انار ىدا وقلات ها مز 1

 یناهجهن راز وک تاکشادنرف هکشوق ل ادو رار جقراکب دد ردا باا ۲ یلج ||
 رک یا هکد ا شع |یافتا هل ارا امد رکم نکیا اهرزوافال ود «ن هديا كت

 ردا تعپامو تءاطا هتفرط ناخ ام نکیا هرزوا موج ا كنب رب یر |

 هالا 4 ناطاء تورا وق تا تصخر الب نوازا تهع کیو لد کب ناش

 مالک طسب هاخ دم جد هداج لوا, رایدسوک هادنول زرط می راک |
 رلیدتا ماعا ضرع ود نهرروط ۸ رداء سا یبهلازا تاکشادنرف تولا ۶

 دسرولکت لاق یسدغقر ھ کا بودا املا یدابس 3 و داتتعا كافراب 1 1

 ارما راس نالوا هدنفرط یلج یسوم ندنشبنجو تکر حو كرانو رادلوا مات کا 1
 هصقلا رپرلیدتا هیجحوت هرابدا هار احیا ناتع تور و لا یقلناشدرپ ههایسو : ِ 5

 یاضق یناطلس روصنم ها. یدازوج یرلذص ءیدازو یرابالا كنبلج سوم ا
 هداب و یرا وس و هدم دق ره بو وا نازر هرزوا ناز رک هو ک لوا یک ا

 تريح ه ودنک كح روک لاح و ىلج یو: یدبا رار دیا هدازا ند دم دوحو 1

 هدراز و راک ٌرص رع ا یرآ وسو ؛هدابن یراد۶ كسب ید یاح یو رورضلاب ۱ 2 9

 اص تلخ وق نالوا هدنفارطا نکل یدلیا تین هرارف «ءفد یک ار تور و لا

 راد د] راص مک هنا ود رردبا تق زلج ئر كسرد کک aE رایدهرو

 بول وا ناباتش نوجا بيعت دګد را ناز رک هابس ناطاس یدلوا رادیاب

 هدکدتارظذ هنفارطا یدیا شلاق هلا مد 9 زو ترد جو ! قحا ناخ دم |

 تآ هش رزوا نشد هلا رروالد نانو راح هدنناب كے روک را ندرکشل /

 هب یدلاق ن ارج رت روک: هکیدنآ درک رب یزر هص رعو درب هلعجورب و یدلاص

 كناح دمع هلو هداما و طاح هداس ك زکس ید هدنناب تنببلحیموم هک: دباف

 كتناقلبم و ناراب ریت هلبا قاتا بواب تونغ یتصرف كح روک کلام
 رادخز يزاب مادا را دما رار مش لوا نح رای دا ناشدربو ح ورح روکا

 قلروسج/ هکبدروک بواوارارتی هتحارج رثایدنتداسشخر یی داوا راوسو
 ننس نم قاطب الام رارتلا ) /ز هلرنمرس تمه كندخ هلأرج درحو زن شما هلا
 یگ هلرباتسا بناح هلا نابرقم جاقرب نالو دوجوم :دناب هرج وم ( نیلسراا

 مصخ هر یر # تا ود رول وا شا تیاعک هب (ےظذ) یدل وا ناور ها یا |



 یدلبا صرع

 ا یدلوا رظتنم هرلیک بوراو هسال انم لوبناتسا هلا یرارس ك

 ye a عو رک ی
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 یلج یسوم یدنلزل بوسیلپا لکا بولا نسیکیارب كندغابروت تحصم یار

 | یدلوا هدنداقتعا شلوا یعا قیقحص نونانا ڭى روک هدااح لو یکی و

 هنهاکتموکح بول تزاجا هرکصندنوک حاقر بودیا صالخ ینناج هلا قی رطوب |"
 هلا هکسو هبطخ لییکنو امرف راک هدهنردا كالا راد یموم ریما هک و ا

 یهصکیا كنسولج ےران ها ناوارف رکسشل هدراب لوا | یدلوا اه تفت |
 رفظم هلا یھ یر وک و قرطم هدعب یدلا یسهعلق یداوار بوراوهدنسهنس |

 ر ہت ید ییسهعلق لوب هعقا بتعرد یدلاص رانا هفارطا لرا بولوا

 هن رزوایرولس یمودنک بوردنوک رايا هفرط ردو یدلک 4به ردا هد بودا

 میهارب ,| یلغوا اشاب ىلع نکیاهدنسانا مادقا و یچس و مو ماتهجوت |

 رخ نا چوا بودنالاسرا هد روفکت لوبناتسا یدبا ظفار ر هک ییاشاب
 لوا نکل ىدا مالعا ود ردررتم قلراو هشرزوا هک الاو نوسردنوک

 بور وچ زو ندیبلج یس وم كل ءاش روک یکیدتا زارفارس هلترازو یاب هدهایا

 یریضسو ع مابا بوشود لالتخا هتیام لرکسع هلکعا رارف هلوساتسا

 هدایز هبیلج یسوم ندنرارف كلم هاش روکو یدیتا باشا رخت رولا

 رعاظ هلم هر وک نادز ر دقت بویلیا عوجر هب هنردا نامش بواوا لوتس فوخ

 هکنامز لوا یدلوا لوغشم یراظتا هراود شدرک لاوحا ود ردبا نایعو

 دیا شاق لاح یتیالو یلوطانا نولوا ناور هنرزوا یلج یهوم نایلس ریما

 «هرقنا»4 روکنا بوزاب بوتکم هلا تدصو صولخ هئاطلس هاکرد ك بود

 هدصوصخ لوا براوا یر وزو رکم كناشاب ىلع ببس هوا نعلق

 هنن رافرصت هضبق هن هترولیروپ هجوت هباحو و نب دلو ا یریصقت

 ههر وکنا رخأت الب ځد ناخ دم ناطاس نکمردلب ود ردرر» كمررک
 تداعسو رایداواعبات هاج هن بودا لابتتسا اما راسو كب نوع  یدلک ||

 یلچ یمو» یردارب و رلیدلا رارق بواک ههسورپ هسورح هللا لابقاو
 یلج ۍسوم هکیدنا مایا لوا رلیدا بقتم ود ردا روهظ لاوحا هن ندنفرط

 میهارا یدیاشمردنوک هنروفکت لو اتسا نوګا لام لیص ع ییاشاب میهاربا
 هلا یریبدنو لقع كناخ دع ناطاسو ینکلتسر لزارا كنا موم ریما اشاب

 یمابابو یدا شعا بلق طبر هبناح لوا بودا ناعذا هلهجوره یکلتسد ر ز
 هع لوا هل لوا یرلهلماعم هاتسود ادم هل روفکت لوساتسا كناشا ىلع

۸ 
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 هک,دناو ځد یعضو یراکد نګار یدنا راشمریو نیلاقحا تناها ندزوب لوا
 یابرد هکهاکره نیغلوا مرک لهاو یضس ندنناذ دح مرح تګ ناوج رویم

 لیا مور بولوا سوصخم هنب رالوق ودنک یتاسحا یدردا شوج یباخب
 هد نیشن ر نوا بارش مز هکناچفرهو یدبا رانوط غیرد یتتمه ندنرک سع

 ه الات ید ینا یدبا راو ىدا “ر رون روک هزوک ید ردنا اطعا هرزوا

 تح شمش هتاود ندنسهقرف دنولو یدلو ترېش هلیمان شڪ طلغ نکا

 ود یساسوم نویق هلغلوا ثالام همانغا یروس یزوس بولک ورلیا ندقلنابوچ
 ندنغیدل وا ییشنمه و مدمش و یحاصم زور بش ناک صدر شوا روشه

 كب قلا شپ و یرادما عاف کلاغ رنک او یرار كن ردح رس یلیامور ادعام

 تماهشو تالامه وبق یلکرب یرب ره هک»یرالوغوا اواربم و یرالوفردام و روالد

 هننکیدعا دنسب یییراواءاو عاضوا ضعب یدیا نک هدرادراو دصکی یهدنرف
 م اعارپ هدد راکزورر یدنلوا بلط هکناعف رهو یدعا تباحا هنتوعد ءانب

 یرو نم رادهات یاسوم ربما راک رخا یدبا رايا ضراع ود راّزسا 4 ندش

 4 هنردا راجا بولوا سوم ندنایح سوتروا ریما یدنروتک هلا ماربا رازه

 یدلبا هبرغ عاضوا ضهب نکیا رپوا لا یک رلاعا بوکج نیشکشرپو یدلک
 هدک داکح ماعطنوحا همش عف بويع اداقعا هنفلاسانلروزم ریما یلج یموم

 فیلکت هففلوا لوانتو رایدوف یسینح هغایروق شعلب هللا فرظر هنکوا اناصما
 فرظ عن یدریدزک اکو کوا ینلا یک رازهزوک ربقف سونروا هدقدالوا

 ندفوخ رابدلب الو ىلا هلا یرما كندیلح یبسوم یدل وا زا رارا یدوهعم

 رش

 || توق نکیا شنا طرشو لوق هفلق تموکح هرزوا ینبیا كاهدازبش یدنکو
 5 1 ۱ یدل واناکدب هدنفح یرلکب یلیا مور اا ۰ یدلبا نایصع یک یشدل وب تردقو

 ۰ || یدلوا ناد کور ندنربره بودیا هاب یغلافویب یراکدتبا هناجلس نیما یشادنرف
 . || هشرللوق ودنک نب رافاجس بودا لزع ییارما کا ها راتمتو شڪر هنوک ون
 | هک ارز یدتوکروا برب ره كرافو بحاسص یاما نالوارادکما یدتیا هیجوت
 1 ۱ هدنسهلاقم یراتهدخ هو صوصدنالع ید راشءروک لزع نيک د هنا لوا

 | لاونمو هراهد یکیدتا ماعدا بوردو یولاو هپ وا نیشلاح ا دنا انآ نوردل طة اخد ی او هحقا هسل ها نهذاج

 || ندنو ویدبا هدمتا ترفل بواوا هرزوا فارع ندندنک لصت:فارشا بولق

 | بودیا ع یفارطا كينالس هک كب سونرو)نالوا«ردكلاس هنقب رط تدالجو
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 شیعو رایداق ندنلا كارتاییاب هتسکش نیهاشلوا ناتع دننام را داک هتیح نوا ا

 نوبق قحاوا رادربسخ یلح یسوم × رلیداب هیلکلاب هنرزوا یتسویف طاشنو || _
 تودالصاو هتتداعس تداپش لاحرد .دنرف اهننم تخردر بوردنوک یتساسوم |

 یدلوا سو هنسلزا زاسد هلا ادبش حاوراو زا ور هدف ل تک
 هده ( رتوکلالالز نم اب راش یوآلادنح ساع هنکساو لاعت هللاهجرر)

 هلا هداب ( ظن ) ردشفلوا نفد هدنسهبرت یماباب بولیردنوک هیهسورب قم

 هحرک | ماک اب هدازهش لوا( ژن )۳ شو زور زلوا كثمحا یا لقاع # تقل

 یدنک متاح هدنواضمو متسر هدنعاصش نکل  یدیا مانا ریش هلرمثعو شیع
 هدن اهم هدلباعش نسحو هدشا شوخ هدناف تروص لاجو تربس لاکو یدبا

 دازا لوفرب هنشاب و هکیدا و یر ندننساح لج بولوا هدناعو هدندب ر

 شهدو داد هدادعت سا باجکاو شش عاوا ادعام ندنکیدتا دارعرب بودا

 مادفا بون دا دارم ینیدا ین كقبتع عماح نالوا هدهنردا ةسورو یدنارایا

 نددوهثدصرع یدوجو صق نواک لات هنننطاس یان نکیا مامان زونه هلته

 هدنرود دوا یدلیا ماما هدنمامتا هدنمارا قا ود جد ىلج یسوم یدلوادوا

 هدنلالفتتسا مایا كنامز ناخ تخ ناطاس یدلاق مامان بویلوا قفوم هماما

 هدماوعو صاوخ ٌهنسلا شدا امد تباحا لع یولوا لمع هدنلاقا ماکتهو
 یمضعدعفوو نولوا نوک نواویا یکیاو لب زکس قنطلس تدم " ردروک ذم

 < ۰ رشک هروهظ هدنلناوا ننس ترد نواز 8

 هراهاشداببیودا بضغ هةلخ كل ہر وب نم هی رق یلجیسوم هحل وق نیخروم 1"

 یدردل وط هنحما وار یتسهلج هد هر لوا هن ود ردزک دحه زکعازوالا زس

 كنسهلج بوریو شاو یدریدغب نودوا هتفارطا بودبا دن هنررزوا تسويق

 ۰ ل یدرواص هراکوک نیلوک

 «6 یلچ یسو» نتشکل فتسم و
 هرزوا یلطیاهتنیلجیسوم «دندل وا نابن ند دوج و قفا نایلسریما لابق ادیشروخ

 یدلیا رارق ماکت هنرذآ تولوا یژددنسم كانو فک
 هغل راهنما دشناطلس هبط خو هکس بودن دهع ضقنهنردار نالوا یمن یلوالوا



 ۳ ان 1 a نده مو یدلوا نمروک یزوک زوک یدشریا هک هکاتفو
  | توروک یی راقلافو ی كن رکسع یلیاموز ناربحو نادرکس هلبا هداب هئشن
 | ((نیلسرلاناسنم قاطیال ۹ رارف)ا ( یدروکر ا هیفح قیراکدروچ زو و

 | کیارو لبقم ٥ هرقو ڭى هح هرق ناپ یدرو رارف 9 هكا را رف هشبجوم ینومصم

 . | هلن لوبناتساو رلیدنیچ :دنسوبق یلریک كبارس هلی ولئآ یتلا شب راکتمدخ
 ۷ 9 زوغالوف بولو ناکررب یک یراقدقچ هرهش رانکو رلیدتا هار مزع
 ۱ رق ینکودا ناعلسربما ندا رارف تول ینکو دا ےک هل رند ناک ناکرت

 ۲۱ 3 ود ردو لوب بويعا تاالد ههارهاش ه رک و . یدلبا كردا هلا

 / بوراقیچندل وب یراذو هصساضتتم تنایخ نالوا زوگ ره هدنتیلبح یدکچ هتم 8

 ا رایدلک هنلباق» هبرق مان راس کوکو د حابصلا لع یدشا قازسلوب هل قدر طره

 ۹ هک | نده صف یب رانا ندنقلخ هرو نه ةدرق هارک ناکرت لوا هل | ها رب ۱

 | دیدم ییهرق لها يقو یدلیا كیرحت هغتوط یهاش نایلس بودا
 | ندساح یلج یسوم زکبردیا لامها هدنذخا كنايلس ریما رکا كردبا
 | ندنعباوت كنایلس ربما دوخ یرنک | كلهبرق لها هلکءد ردقتح زکملوا .ذخأوم

 ا لوآ مرجال ید رز ملو بوبارا هلبا غارچ ینوک هلوو/رلیدیا ریکل دو حورح
 : 1 بودا هطاحا راوهلاه یهدید تبیصم "«دازهش لوا راکزور هبسراک هم هورک

 4 وزاب نی رتوق راو لدبقم هرقو كم هجمرق" وب رایدلوا هلالاج هنتمدخ یذخا
 || لوا نکلو رلبدتا ماتهاو یعس قوچو مادقا هعفرو عقد هلرلنوب یو و
 | هرق هدعب بودا لتف یکی هحرق هدهلهو لوا نیکعا ولغ هدابز كابان كارتا

 | مادخ نانلو هدنراناب لابو رادردنوک همدع ځد ینا هدنرلکدتنا لابقا هلبقم

 | نارابو ربت هنشخر كنايلس ریما هراچیب هرکص ندقداوا مازهناو لاستف نب رق
 | ورس لاثم «دازمش لوا نوچ رلیدروشود هنیمز ءاوخانو هاوخو رلیدروشوا
 | دوجو رابدلیا موحش هن رزوا ندفرطره موش موف لوا بولوا نوکنرس هدازآ

 ۱ هئافوط شود هللا یصفچ بودا هتسب یسهداشک تسدو هتسکش ینکزاب
 ۱ ااو تلود كرد هغا ليم لک کیا( هش ) راد ردود
 هلوالفاغ * هللا هلزوک تربع رظن لبق راکزور * هنلاب یسالب زکد کیتیفح

 كناعلس رسا یتعب كناوتان هدازهش هصنلا ( شن )هلا ورکم همنادلا كزوک حآ

 نکیآ «دلا دجوب رلنوب یدروک یلوا.ییسبح کو بودن مادسقا دناتق یک
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 شتاو یدنالو یسارفص بولک نارک هن راف رش رطاخ شحوم تاکو هكدا ناب |

 یری ند :غیدقب ییضرع بوریدئوط نامهو یدناب ینورد نطلک لاثم هلا روهت
 هرشط ندنسوبف ماج وید روخهتفک هرب نداروش لی بو ردا شارت ینلاةص

 تاطخ هب اما یوهیچ ندماجب هلروص وو هل رارحوب غا نسج دنهدرد یدروس

 ناحلذب کو زب زسردیادیما هن ندلفاف نالوا هراوآ هدنساوه هراما سفنو بودا

 هدنوب ردقو (مظن) ردن رلتسایس هو بوقی زعضرعو ردن ات اهاو هر هک دا

 در هق هک ےشکچ هدنل و هک ن ٭ تل اک ا ر روا هرلیا دن هکمک #*تلود تمالع

 ررود ےک # هدار تبقاع یدرو یعصرع * رهز هح ےٹمچا ندنروح ماح

 مهدیاورفمم ههاش ناکوب * مهدیک كلک هسا راو زکیلقع × هدادب روج هجو
 ابا ندتمدخ هلفاغ هلوقمون دعب نم مدنک هدروضح یلج یس وم نب هله (ژن)

eهدااح و قیرلاغا تارش هک ایق یدتک بولیکج ود نو  

 ربا بولک یسهلج راد شو د هندرا بودا ترف ندهاش نایلس رایدروک

 یراهناد بست ش ملرد یاب مدعپ رایدتا تیعم ضرعبودبا سو ناکر كناسوم

 ندنهورکم عضوو كنايلس ریما هورک هو رک راکش ودعناریلدو رابک ءارما/یک

 ناش ولع ود ردشعوط زو ه«یلج یسوم تداعمو تلوددللبدل وا نادرکور
 ریما یدلاق كب حورواو كب لبقم هرفو ك هجهرق هدنسوبف ماج ق دحا رایدا و

 هکر /وایدلاچ هنتسوا رص ر یماح ین ناعذایلاوحاو ناوتان نایلس

 (مظن )یدلیق هاوک هنلاح سج یاوع وو بودا هايس رج ها و 1 هل درد

 لابو مناق بوجمامدنزکب هل آ بارش * مدنیا لاعاپ یمانو كنن ندنلا سفن افیرد
 هکمدنود هروبلز لوا نن * هدتلود لم غار غاب مدتا قلی راز هجن # مدا

 نیوص زو نودا رلشرح هيم نکیا مارح * مدتا لاب هل مدتا موم هل

 درد ( زن ) مدا لالح معاق بولوا ماست هرو ؟ زوک هبودع * مدک ود

 هک یدنا رال لوا یدنآ ناحیرغوط هنارستونلتآ هلا مادخ نانلو رضاحءدناب

 هل رثا تربصن رکتسع نالوا عبات هودنکربخأت الب ریلد یاسوم ناطاس
 هتدناح یارتس زونه كالس رما ربیدشا باتش یرغوط هماج دوهعم لوا

 وب دنک وا نوا تاب بودا ف هګدرا دحلا ربخ ییگیدتا رارف

 نودنازاغآ هکنج هایسوفروق ناج صاوخ ناکدش یدنابق راوبق ندفرط ورا
 رای دن ایطبوبهرب و لا دکل وا ماشخا ندءرشط رلنو ندورحا رلنا هسا لاح هن
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 های هنناب بودا كرد 2 نوکر هب هدناسا ییهاکصعسا یی ید ناش

 یتلود سیفااب هری و ن.رسماب هک هلا او عدو یدایا عج شالقو شابوا

 هدناباهوب هلوا رفظمو روصنم دوخابو هردرف ید ع هیلکناب هد رغوا

 راکزور هجا راوکرزب دمارسو رادمان یک كن دم یلغوا لاح هلا تلافسا
 1 بولا هلا نیلکوک ریبک ریما شەروس زو ها دص هه اع ٌدیلع هشع شمروک
 | ادعام ندناو یدایق صوفت + ودنک ییکلکی رلکد ییا مور یتح یدتروتک هنناب

 ها یش ا تعکنتا هلتماهش و تدا اورو رومان هلکم د یوم نوبف

 فارطا بودیا راغلا هلا راوس كيب هجن هلففلایلع رصمرب یدندنا باکره بولا
 ءارزوو هاس نایلس یایما یدلاص هل ولو ۵ رهش بودا رابعو د کدر یرهق

 | رایدراو ههاشداب یارس توللتآ قحاوا کا ندلاوحا و هاوگکح تقادیص

 تمرس هلتلفغ باوخو بارخو رو هدنګا ماجرب هن بویلو هدناودنک
 : یدلکی لج یوم هتشا بوردنایوا ندوڪګ وا هلا روز رازه رایدل و و قو

 یرخو یدلوا روضح» تباغ بوجا نیرازوک رو نم رابرهش رایدتا ضرعو
 رب زعل ےک بودروتک كنکدو هتلفو یدتا بضغ یلیخ هصذش نرو: کک

 هلق تأرح هلو هکر دنالغوا هب یسومو یدلبا نامرف هنلتف یربغ ندنکیدتا

 رم یدلیوس رازوس هج ود هدا ناشیرب یقحارو روضح تایسا نولک هقسوا

 ندزکیزوس رس هله بودبا مادقا هکب سوروا جاح ود ردږلاغو و رایدل وا

 هب یرابرهش رقم هک کب سو روا یا راددردنوک ینا ررزو ود زامصیج

 تكشادرف ردلکد لع شومارف یلام لاحو شولو شيع هدنټولخ ماج یدرک

 هللاالال یجاح كحدیشبا یربخوب هاش نایلس یدرو رخ وید ردشلک هرهذ"یلاوح
 هدننلا مدح ابطیک یسوم ها یتساقلا سارهو فوخ کب هلیزوس لیانوجما یلاعت

 دنمدرد یدربو باوج ود هلوا هدنسابق هروک تحصمر ینالغوا نويو

 یدربدلب یلاوحاو هیارزو بوقیچ هرشښط هليا باجومرش رازه كب سونروا
 عفاو هک نعد یدشود هرادکما ماناغا نسح یشاب نابکس یرلفافتا هعرف هرخالاب

 ماج شو بوریک هصاخ تولخ روب نم یاغا یدلردنوک هراچب لوا همالعا یلاح
 ود زکیللوا لفاغ زکنالتا یدناچ یدلک نعشد ردلکد نامز قجاروط نایرع هللا
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 هنف یرلکب یا مور نالوا هدنلوق كنیبلچ ینوم هاکا نکیا شمزاو هنسهبترم |
 تعپاشم بوود وزر نده زات یھ و هوا ندورب و یلاخ ند قرا

 یدآ یراتمعل یلو هاش نال ورب ندای ید ی را هنا لاح 4 هل رایدرتسوک ی

 یسزنکا CL یدبآ یرلتمش لاع هود کا تی ه دید تعءادصم اص وصخ 2 3 ۱ 3

 مافاکب ارش ماح ندننا بول وا مآ دم ت تابه ما ودل |یع ثعاب دل وا نادرک ور ندیا ۶ ۱

 ههاشنایلس رکسع ترصن لاح لک لع یدبا ییدشا كرت نار و یت
 "هدیدو نوزح ر ماش ںولوا عفاو هزف رط یلجیسوم تم رهو رکو یدل وا ررقم

 برصو هدداو نالوا هدیلاوح لوا راو یمارحو ید وا نازار ك ها نوخر

 هاکی و هک تولوا هدراظتا همد تص رف هدراز هشیم نایمو هدنعوتل وف راغاط

 جورع هراسهوک رب ورک هکدمر و لا ترصن و یدا رايا حورخ ندهشوکرب
 تع زه هدنشیل وک رره بویلوا دعاس تع كنیبلچ ینوم یلصاح یدبآ رلیا

 راه رک هزبفایتشا تلم سورعیالیل بوش ودهراغاط یراو نونو یدیک بولو
 ماشو جره بواوا نامداش ندنکیدتا هدعاسم یعلاط ناولس ریما یدنبا
 مالک "هداب ماح شون ندنلا مارد شوخو مادنا زان نایقاس هدنرهاج هردا

 هر هکه يلوا نخ (هتکن) یدا هدا مار ههراما سفن نکارداو لقعو هدا

 كنیهاپسواباعر یهاشنبش هلّرمو ردنرابع ندلوا ینابهکن كهللا دابع یهاشداب
 كشوهد«نالوا شوم هلا رورغماحو شوتهداب ردنراشا هغلوا هاکا ندنلاوحا

 بول وا روس ندقلرایشهو رود ندهابتنا هارهاش هکءاژدایره . ردلکد یماقم

 (مظن )هلوا روم هلهجوه تكلم هلوا رو هدندنس برطو شيع بشو زور
 كندسهک نایعوط * هداب یدرب و نلود تبقاع * هداب بوجا مادم نایلش هش
 × ینتءادن رکج هدنمد لوص × ییتعصت

 ٩ وا نتشک هتشکو  نایلس ربما رارف #

 هک ردرلشهر و ماظن هعمر و هن رارهوکح زوس مالک هرک اب ناخروم

 (مظن) یدبا شلوا نانج ناتسلک هلا رامون رانا نامزو نیمز هکیدشرپا مدر

 تک یدل وک یک لک كلاع یداحا # یزورو ج” مسن یدسا هن ید را راه

 ها هلک ملب ردیا رثأت هصن * كراز لبلب کر دفلوا تفاطل هدراوه * یزوریف
 هنفیطل عبط هک هدنرب كنب لماج هنردا هاش نايا هدمایاو (ژن) یزوس رکج

 هلبا تامدقم بیترت یبلج یسوم هدناقوا عبیضت هللا شونو شيع بوا وا قفاوم
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 ۳ اس ما یدزاب هار هرابدنفما ریما لاا ف نولا رخ ندنهجوت

 || ییرمروب فی رشتهنساش یل بامور روبه هدازهشنیفلوا یکشنم هدایز ندنرا,دعت
 ساقلاو اجر یدلوا لصاو هرابدنفتسا هک ماد

 راذتعا بواوا PES ندل-اکتو لامها نالوا ردا ص ندودنک اقاس

 یدابا رلتنم هداز تودنا

 ۱ هودنک یی وتکم نلکو ید تا توعد وا رکن ی یلچ یس وم ندنامرق 4 | همان

 ففاو هب همان نوم یلج یسو» یدلبا مرلعا یلاوحا املا توددا ضرع

 | ییا مور هلبا رایتشک ندنسهلکسا بونیس هلعملا یلع بولوا مرخ یرطاخ قحلوا

 *یراب هصدنا ی) اط هب ىکا ( ظن "ید هن راد
 ِ .« یراکزور قفاوم کا رولوا

 1 کا ( را تاخاس عاونا راوشراق نیدوجو ۷ تار هتوط زو ےک ا

 مارکأو زازعا هحور قحا وا هاکا ندهدا: زهش مودق هدوو وحرم رویم قالفا

 | یدریدتا لوز هب یلاع لارتمر « دا را فرم هايسو اب فرش بوق وشر راق.

 ع بودا راقابض یلاعو یدلیق تیدوبع ضرع بوکج راشکشپانوک انوکو
 أ ور یدلیا قلزوغالوق هعاوکوا نوجا لاصیا هن دحرم هبناقع
 رلشلوا هدیهرو هدرزا نام لکم لاوحاو یر ندنما دم برش لنایلس ربما

 تاکر هورک هورک هد راذدل وا رادربخ ندنراذک هتم لوا كيبلح یس ود یدا

 || باستا هبایماک هدازهش هلا صولخ ضرعو رایدت| باتش هنتمزالم یرابایماک
 ۱ یدلوا ضورعم هیضق و ندرزوا «رقنا» 4 روکنا هزالس ربما هکنوح رایدتا

 ریخاتالب بول وا شوشمیمهرطاخ و شار, یمهنیسیدل وطه ا رطضا ینوریبونورد
 || روبع ندای رد بودا دمعت کلم رارب صعب هن روفکت یداکه لوس اتسا هباراغل |
 بارش نکل یدا ردک بودا وزرا یتسانم دهاش لاصو هجرک ا یدلیا

 یدنا ردا

 لالتخا هنماظن یتاود كناهلسرربما یتا كنا

 یدنآ ناح هبهنردا هلا باتشو هلجګ بولوا ناشبرپ یلاوحا هل-مجوو یدریو

 ځو بنرم جلا رخ ندنغیدشالفاب هنب رق هنردا كنيرکآ ردارب یبلچ یسوم
 بودن الات هل راربر و لادحو كنج هدعساو یارعصر یداک باقم کا هلبا رارکشل

 هدرع هل دتیما بولط« دهاشو موحش هلبا امزآ مزر حالس یرارداه كفرط

 یزو لراحاق تولوا تسکش لرب هکرلیدلیا ماشها هددجردرب هدا

 قلوا رک هولج هنس هنيا تګ كنبماج یسوم رفطو ترصن ثروص یدنود

 ت تاریصت هل روما بوبهر دلاق سا نداب

 یدیشع ا تافو ه دمارا لوا اا

 : لع ریزو هک ارز



A AER O OR e SM CIN U SE SOاب ۱2 1 ۳م  
 DT REP a N و و

fief 
E 1 : ۱تول وا برم هناخ دېګ ناطلس تلود نکل یدبا لکد كیابتمهشینج و  

 تعوکح یاولر هك داس مایا یدو هلوا سیم لالعتسا ت 1 یک ۱ 1

 ج ناخ دڅ هک بشرب هجریدتن وب هلو ناونعو تک وشو ناش هلا اوتسا

 بودنابات "هداب ماج رودو بارش ساحل بایماکیارما نالواصاخ مزب بانج

 رایدتا سصاقر همز لوا ییهرهز × رلید-تا صاخ تہ بیاحعر ( تا )
 هدنویامه روضحیرب ره كسلح باا تولوا مرا رارطاخ و مرک رک €

 یلج یسوم لح لوا یدیا راشملوا هدندیما باسح# مراکمو باستک | ینساعدم

 ضرع ینساعدمو یدقلاق هعایا بوح ا ولوطرپ هللا باداو تابامر ههانلام هاشداب

 تصخر هن رللومآم تم یلاع رانربش یدسلیق بلط ن راف رش نذا نوهگما
 نامرف رک | ». نوشا راکشا یرس نالوا هد ورد راکم دام ۲
 عهراو هناي رایدنفسا ریما هل رلتزاحا هسرولوا رهاظ هدنقح ریقح “دن و رکا

 کلاغ كناهلس ریما عه هد الیا مور ندنوسماص و بونیس ها كرادت نسحرب

 هدن وب هلوا هنیرانونامه مان كهاشداپ هکسو هبطخ هن مهدبا طبض هلرصرفرپ

 هک مادام هو ناشو زامتما هدیهاشداب تمدخ یادا یک یرالوف وی جد هک

 هدراضرو رهاظ راومشان عاضوا فااح هن راش رش ما ندفرطو ردهدندب ناح

 باوص ینیآرو كئباج یسوم ناخ دم ناطلس هدک دید « هل وا رداص راکرب ریافم

 تورمو توخا مزاولو لوبق یلوئسمو یدلرق هدعاسم هند صقمبوروک لوقعمو
 لوماتساو هرابدنفسا ریما یدردنوک هلا راعد رخ بور وب لوذبم هدنتح هسیاهب

 یدریو رابوتکم هرزوا یکیدشا دارم هن راهدوب و نادغب و قالفاو هنروفکت
 تعزع یرغوط هن راد رایدنفسا ںودبا عادو هنردارب یلچ یموم ( هصقلار)

 لایعتسا هلیرط لابقتسا خد رابدنفسا هدکداکبب رق هبیقومطسف یدلیا

 ها كنبلج یسوم یوادعو صفن نالوا هنافع لآ نادناخ نکل یدارا
 یدارم تح یدلیا ءدهاشم نیکج هي | هدعاییم هتیلطم بودا سکع هنن ورد

 هلت تاقالم هناغوا نامرق هرکص ندنوک جار بویمر داب ینکو دنا هن
 هلا ناتسا دناب ناطاس امدقم ید یلغوا نامرف یدلیا هجوت هتالو لوا
 مظعت ثانیلح یسوم هنغر نایلس ریما ںودا تباعر هقاتسضو دهع ییدنا

 مورندندودح یکلام نالوا برق هارد لحاس بویعا توف هقیفد هدنع رکتو

 هرافرط لوا كنببلج یسوم یک اح قالفا رکم نکیآ هدنکرادت لاسرا هننناح یلبا



EEناور یرغوط هیهسسورب نادنخو داش هلبقحاول و عباوت نایلس ریما بول  
 e جاس ( هعطق )× راب دل وئروف هل | قدرطو نددشاضم لع لواو رلیدلوا

 | كتشد» هروک هربشیاهتشا مرج ال # و راکشا هل ا دقعو لح ۽ لکشهرب رهیماک

 | یدواص ییسهرصاح یراکی رفاج نال" ریما هکنوچ ( ژن )" زلوا راکشیزوهآ

 . رکتراغ رکسع هفرطره یدصاب زود یغابا ها بولک هنکللاراد هسور

 ۱ یاماها وس هدیزک رادقمرب هکب سورواو يدرب و نذا هناراسخ نورد
 ۱ «یدایا نام رف هکعانالاتو امعب یفارطا

 n تلشیدنا تبثاع ندلحا یئنیدلوا یرادستفا هنعفد یلغوا ف

 هلاجهام هاشلوا یدردنوک ناسباعیدب لوسررپ نابز برج بوزاپ همان هدم
 || بودانایمرد ید وبعنءاد یسودنک و یی روا تاقالم هدنک وا یسهعلف هلاج

 . | مت ریما ییا لوا مرجالف  یدلبا دمعت یک ادا ییراتمدخ هلقدص مویلادعب ||
 نا و دهع ضقت رايدشاق مک یداحنا ناب ساسا و رایدشول و هددوهعم لحم ۱

  ناطادس بواوا نامرف هدب نامرق نا دعراق رلیدتا طرش هرزوا كمعا

 ۱۱ ۱ توروم كار لوا رادغ هت راتعشدو راداوه دنبرتسود كناخ دمت
 ا: ندرفطكص دیشیا یرارفو لوقو سونروا ریما یدنا ررقم یکعا كيلم ۳

 ۱ ] ناطلس كنلغوا نامرفو یدلوا ناور اک ندنایلس ریما هلا هلعسع نول وا سونام

 ۱ :نالوا مزال هزب یدعش» نودنا ناب رر یفاسو دهع ییدتاو ییفافنا هلا

 3 راک زور راوطا و اهدنا هدنا یکنرد بوراو هنشاح « هرفنا » هب روکنا هکر دو

 | قافتانیفلاخ رک ا لهدیک هنقب رطریبدت هرزوا یماضتتم هسرولوا راکشا ندزوپ ه
 | كعد < ردناسا كیا كنح تور و هدرا هب هعاق هس رارولک هزمرزوا تودنآ

 بود رابتخا رارطضالا بسم ینیریذلد یار هرات رب لوا نال ریما

 . هفلوا عجب های رکسع نالوا قرفتم هفارطاو یدنلوا هجوت هنبرزوا هب روکنا

 رر و لا هدنصرف تفو ( مظذ ) رایدلوا ایههورضاح هتصرف تقو بویلشاب

 | قتلا × ییاوعفوب بوریدلب قح هتلخ * شروشن رکچ نیلیا هلجع * شیاره
 نادم بول وا هدکر ادنون نایلسربما مالک لصاح ( ژن )یابند یدنارب هدنوک
 E " هک ىلچىسومەدازېش ىدا ناریحو ر فتم هک: e یک دشا ا ناشید

  NTبواب نیکههسوکز وب د وصعم دهاشزسهن زخو لو ۱
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 تولسا ۳1 وز توتکمو هک اتو ) رم ) نیسهلوا دارعرب هل ود تخ * نيس هلو ۱

 هراب بويعا تاعتلا یک یاد وقوا یدل وا لصاو هن روضح كنا دلا ناطلس 3

 4 افح e هنا ریغو ا ي رود یدلیا هراب

 1 مز ا رله ید2 هن هلا قد رطوت يدرب ا ا

 رومغلر هلا تدش هدنداموب ىدا نراولوط انعو مر هبا وخ ندنسهساک

 تروض بودبا هبلغ تربحو زحع هناطلس رکسع یدلوا اد رالیس میظع بوغای
 نالواراکدنوادخ رادنارش هکروک یتمکح ادعام ندنفب داوا رک هولح رفطو چ

 یس | ما نامزناخ دج هاکعارارف هنسناج نایلسریما هدقلاراوب راوتسا ماناعاسابلا

 یدلبا لج هبتنیتح یینوعصم كب وتکم ناک نداشاب لع بولوا ناکد هدنقح

 هباشفا یوتکم رم هناشاب درزاب هلیبسح اضتفا ںودیا ناود هبت نوک یسئریا

 داسف رارف كسایلا رادارمشو ییرما تحصن تالاقم كناشاب یلعو یدلیا زاغا
 تب وب ةد کو هةوا a نونکم نوجضم هکر کا بودا ناب نی رکنا

 ز«راکتمدخ نالوا رارسا مرح یک سایلا هلو عوجر ه-باح لوا ترصن و

 فعض كن رافرط ودنک بويا لج هنکودیا لصا دن كلا یدید ىدا زاجاق

 كناشاب یلع» بودا مالک طب د اشاب دراب یدریو نلاقحا یتوق
 ندروشک ناطاس جب هلا ردت و یضرغ ردلکد مولعم لاح تیفیکو یلاو رکم

 ناطلس ارماوهابس ماع الاو ردهراتروق ناح ندلاه هطروو بولوا صالخ

 لا هدوصقم نماد هعفدو ردفو هابت ڈا هنکو دا راداص هدنلو ارا تکلم

 ( ےظن ( هلوا هناش هناطاس اع مجرا رفظ و 2 میس هک هلوا مدر ةي دمشر ا

 كىىلد نس * راکش راودع هدکكود رولوا * راکماک هش یا چ همکح نیداص

 یاکنه تفو كشباره یو * تخم روازس جات راوازس ٭ تصکبن هش یا رک
 تنطلس رقم هلا لابقاو تلود ناه ( ژن: )دواو یاا تادا اک
 ینرط مصخ دف دراو الاح هالوا رظتنم هنمايا تصرف بولبروب تعجارم هتس

 ردهدلوا لاح ناشارپ ندو ۲ توك رو ie مزو ردهدهلو دایدزا

 كد بل وا لع هل بج وم ( دجا دوء)ا ) ےک ردو باوص رددت

 هبساماو داقوت بولوا لماع هللا یأر و و لئاق هریدنو ید لدایرد ناطاس

 هجتن ریبدت کودتا رعشم یلاو هلیح كناشاب ىلع  رلیدروب نویامه مزع هنناج



 لو یونلاق ندهسورب رخأتالبو یدنلبا لصاح بلق توق بوروک لوقعم
 | ندارما ناکرا بول وا مارا هدنا مایا هنر یداراو هماقم نانلوا رکذ
 ید راکماک دمخ ناطلس رایدلیا نیبعت لوغهرف هلا رادمان صعب یکی سو روا

 هرلنآ یدو یدلاص هذن راک رقاچ یته زاهاش قحلوا رادرخ ندلاوحاو
 بودنا نیبعت لوغهرت یکب دم یلغوا لیحو یکب دجا یلغوا سورخ یلیشراق

 كنج یلیخ بولوا e هنیر یرب لوغهرف یکیا مرجالف یدردنوک ورايا

 ۱ ثكلوت زا هاش مچ وک هرخالاب بول وا خو رج راد ندنفررط یدلوا لادحو

 ۲ یرلیرارفو رابدشا نادشدرپ ندیعج كسوتفوف سوروا هجوق یک رازابهش

 نوک یسودنکو یرلیالا كناخ دمع هلا راقاریب كنراکنر هدنرابعع رلیدتک اوف

 ا ناب تها ف نایلس هکیدنروک هلتکو شرب امان یدشودهلوا رهاظ یک
 : یدموق را ندنقاطو بات ا فرط هکیدزسوک یالا هلتاهمرو یدزانهاک
 ینعب رادهلعسش نالن كنراهرثو راب شنا یرلغب رادان رارب كس زکس ید

 | هدناعسرما امو لولح یک یوا تفآ هکرادرک اضق هوکشرپ هورک انوکوب

 بواکاورپ یو اب یب هتالصو تبیهوب كناخ دم هاش نایله“ رایدتا لوزن
 نکل یدلیق ررتم ینکر ادن قجاق هدهبنرم لوا تكحروک نیغودنوق هدنسوشراق

 | ندنزوب قاتسوګ بودا ترشابم هنباب هلی ندیکی هنپ بولوا عنام ادشاب یلع
 | بودا تد وبع ضرع رذاو هدنسهمانرس الوا یدردنوک بوتکمرب هناح دېګ

 ۱ كنادناخوب هک هدنن وب دم د نوژسوک یاتشا ضرع ندقاف "یداو هدعب

 ]| هکزسهیفلو لفاغ N « كناطس ناتساو یسهدن هلا صالخا

 ]| رر یکمرب و هلا بوتوط یتس دکنح لحم ردشعنلدهع هلناحو كرلکب عیج

 .مودخ یلغوا زتە یو بوروک نااسحا رازه كموحرم راکدنوادخ ردراشع |
 ۱ 9 قلنا هلوض مدردلب هزس هلشفو ءاش هزکعیدل وا زعرادشا دنا

 ٭ ن مهانک قرغتسم هجرک (مظن ) مدایق ضرع هناک اخ نیکجهیمر و

 : هعانظ عل ٭ مدنا لاح ضرع هناهاوخ كي * ن مهاوخ کب ههاش هکرد

 | لفافجآ كز وک × ربیدت هلیقافتا رلیدتا *رببلا تویلیا هلجكراکب * مدتا لا رکم

 E اقا رانا یرره »# نس یسوو رلد كءرو هلا * یب هلکید هلوا

 * رذک هلا هلا تلود ندارو * رذح هلا ندنسهلیح كرانا * ردتفاومات ههاش

 | داش هشیمه هکم راید * دنزک ههاش هشیربا هک قسا * دنب هلفدص یاضتقم مدلپا
= 



Co 
 هسا رولیراو هنرزوآ هدنصرفو ردلوغشم هشو و شبع هددسورب هلا مدا ||

 تاطخ هنسا ما ناخ دج ناطلس و هی د « ردل وصوم هنل وصح یاطلس دارم ||

 (عرصم) نمروتب شبا هلبا لساکتو لامها ینک نالوا كلم بلاط » بودا | "
 هتسمرک هلا دارمو نیردیک نب هتبلا * هلوا نادان رکم لقاع زا توف تصرف م "

 هدوجح و تسح # ےک یعبدوصم اه اس مارا زدم و ( ظن ( نردبا یس

 ضرع لالکو لسک نوسلکن یتسیا ( ژن ) هنکود نادیم هنشخر ملط
 هلرکسع نالوا دونجوم هدشاب بش لوا نامه بود «نوسلاق هدنو نها

 رایدل وا یتالم بودیا راغلا هحدرا رابتخ ای ځد اماو ارزوو یدنا باتش

 یشالنم صخثرب فورعم هلکعد یثابوص نایلس ندنرامدا كنايلس ریما هک رکم
 ناطلس ىدا شعوق بواک هنرانک هبراقس رهن بولوارومأم هنر رک تیالو

 هدنرلک د شیر | هلع لوا هلا راذک هک راوس كم ا ید رادمات ناخ دع

 هنبرانک بآ هلا بارطضاو هل بوروک یتیعجوب یشاب وص نایلس روب نم
 جاقرب ندناطاس هاتس دنا یاطخ ود زیمهشاط هنو راک ياا او
 6. وليدلاص تآ هبیراح رم لوا ود رولوا مولعم یری زکودا ۵ ؟ روالد

 یک و دنا ناخ دم ناطلس ناک كع روک یلاحو یشابوص نایلس راه وشراق

 هدازهش هکر کم  یدشود ه هسورپ بولک قرهچاق هلا تیشخو فوخ بودبا مهف
 شوهدم تسم بولوا لوغشم هشونو شيع هدنماج یرازاب لیک شوتهدا

 | هجیدبا مالعا یلاح عقاو بواک یشابوص ناهلس یدا شا شومارف یللعو
 شو جارص بولوا یلوتسم قرع هنمادنا هدماج نورد هلا بارطضا بات

 كرادت بودبا راصحا كنود نابعا راک رخا یدنوشود نامزرو یدرو نیو

 یکع اراذگح هندناح لبا مور هلا رارف نس دیک یدلبا تروشم نوا راک |

 تنطلس » تویمروک بسانم عضو و اشا لع نکل یدیشغا رابتخا
 روهظ هن داح هر ندسشفرط مصخ زونه درام بیج و٥ رارف هران دنا نیسا وعد

 نالوا ناخ ا هکر دو ربدسیل د ريب دت لمدا لند هرارف یرارف هکیدتا

 هدالوا نصح بوراو هبیداو برص مان یراکب رفاچ هدنب رق رمشیکی هلبا هایش
 ندنوک نوک هجربدقتوت راهدا باتش هام تلود باکررلنالوا قرفتم هفارطاو

 قلوا یلوتس را-سکناو فعض هنفرط نعد بولوا هدسیقرت یوف كباحو
 قیار كناشاب ىلع ناعلس ربما دهد ) ردرمیدم كعا هلع ریصح بناحو ردررەم

 ا



 و

 قو كب نایس ریا ییدلی اهداعا ا لع هندناح ك بوعي ا ناک

 یلاوحا هولو هکنوح « بودا لید ا رادرخ ندهماننومصم

 مالعا كغيدشيا اج هلا شاب و ناح تولوا هد هظفاع رلنوک هصو ونیسشمرداب

 هعلق نامه ردل ابخ داف ید كس 2 ۳ ردل اح 7

 یدلب تداعس نبع ینتص رف لاثتما هرما هلغلوا هد ام ییارطضا ندهرمصاح بوبلب

 ناحدج ناطلسو یدلق ملست بوروتک ههاش نایلس نب راحاتفم هعلق روشل ایلعو

 رورضلاب تولوا رادربسخ ندهیصق و نکبا شعش القاب هب < هرقنا » ه روکنا

 هدناح هیساماو داقوت ندناو رايدر وږ هحوت هددناح یرازایکب راچان كردا تقف

 رخ ندنشالوا ا كور كناهج ناطلس نايل“ ربنا رابدلف رارق بوراو

 7 اکی و هاک هدندیامو و یدمزنسوک تروص رفظ و جن دنا تویاوا رب فی

 رلنوعش هدردصک رنک | بولوب لوب هنهاک رکسشل ناهلس ریما ناطلس
 هدعاسم هح دارم یعلاط رو نم هاش ناس یدرارر و راهشاضم یاکب ودیا

 هدهسورب بواکك ردنا راذکو تشک فرط لوا راجا كح دا هدهاشم نکیدع |

 یا و ناره بودا ماشلک داب ماح شو مادم EA زلبفهاسو یدلبا رارف

 زااق هک * یفاس ماحا رورس ماج روتک ( مظف ) رم یدا شعدا نابز درو

 هام داکعا هدامآ ییابسا هداب سلخ زورو بش ) ر ( قاب دیک هدناهجوب

 تولوا هاك كالام كن رهش هسورپ ۵ بس نایلس ) هصعلا )یدربو هداب یالود

 هنفرط لر ناظلسس هدهبساما بولو وآ هدنرمشع و شاع هلبسا ما و ارزو

ح ها لاح هره زرولوا لصاو
 ۳ كرا ان ر ھا ۴1 ه دنمو عدم 4 نیس دیا لم

 | هتم لوا مز یدعا نیسشمد ردررقم ىسهغلا كنهعلق ها زاسلب رکا نیست

  EA: a Eهحا وحهنا تودوق |

 رتا یدلیا قالطا هدینیسیکیا هلیشرط اسم بور و هنیرالا كناغا روغلب هلا |

 نیکو دیا روزت هد-دنا وا ضرع بوتکم دوهعم بولک هکب بوقءب قراچف ید |

 یرضستلردعلف نالوا هدفارطا لوا تودناسایق یدتا فوخ ندندنک قحلوا
 | هجان یدراو هک هنرزوا كراوتسا راصحره بوسلاق نده روکنا هلیسوزرا

 ۱ لوا ش نی تودیغاس ط یکنرد ی نایلس » ب ولک هتیجا سوساح رب



 لا وح کوا بوک ھاز داول بجا یا ما ارا نوک ر ا
 هدانا لوا قح اوا د وح وم هدد وهعم یارڪګ د ود ءمان دونح هک اقو راهلوأ عج ۳

eندتحاسا نوک جاقر و یکیدلک هبهسورب بوک هنساش یلوطانا كب نایلس ریھآ  

a 9ناطلس راس وساح یقیرخ یشدلف تعزع هنرزوا «هرتنا» ه روکنا  

 زوکو زاکشا یر اور رک یزد ر دراین ناف رایدرونک هناخ دم
 لبقم هلا اشاپ دیزباب ندارما كحیدبا راهظا ینکیدتیا راع یکتا رارف هروک |

 هکر ه ( یسراف تب ) ردیشان ندنریغ ریدتوب هچرک | هکر ایدتا یشایوص |
 ناک هزتسوا CJS رد اردوخ نیس دعاس ٭ درک هپ وزا دالوپاب ||

 هنکلام لبا مور هرزوا لالقتسا ردتضسو راوشدهلاقهلکناو ردتخت ثراو جد ۲

 لاس نسو ردشلوا هابس “هدب زکر نامرفو هاجو زع بحاص بولوا كلام ||

 هکر دلاقحا زلوا كا سایق هنعشد هناکی ینا روتیک یعتسع ندنس لوا هلیسح ||

 نوعسدلنفاحم 4 روکنا هکر دوا لوا هلوا عبات کار عهدنا ترو | 9

E 2تسرانکرب تمالسیها وخ رک ا (عرصم ( ںونلوا نیب یر رادمان یارما  

 لوقعم یریذیلد ریہ دوب ری نشور نا طاس هدنراکدید زرەدا لع ها وضم 1

 بودبا شراپس هکب بوتعب یلغوا كم زوریف ینظفح هروکنا بوروک ||
 یدلوا لوغسشم هرود یکلا م دحرس نوا ابار تسارح و ظفح یرلددنک |

 نایعا قجلوا لتصاو هیرهش هبروکنا هلا نایاب ركل ناهلسرما ندفرطو |

 ویدردیلغوالزمهاشداپ رايد هشود رازادنا یاب هنغابا توها لاا تکلغ

 یدنوق بوریک هربش هرزوا لاونمو راد غا توف هققد هدمارکاو زازعا |

 هکب بوقعپ یطباض هعاف یدلپا تیاج ندرایجامغلو تیاعر هنقاخ رهثو |
 لاشتما هرما كب بوتعب یدلیا بلط یب رلحاشفم كنهعلق بوردنوک مدا ||

 موجه ةر بوویدتبا كرادن رانبدرن بولوا هرصاسحم نوک جافرب كفا |
 كحروک یلاح وب ك توععت ندورڪګا هنلوا ریست هعلق هک دلاق لش ریدشا || 394 ۱

 هناخ دم فرط هللا رامدا مان اغا روغلبو هجاوخ هنا توزاب همان نوا دادما
 ود ردررثم یرللا ییهعلق هسیا زاشی.ادهنوک جوا یکيا رک او یدلیا هناور ||

 یرامولعم همان نوصم قح راو هناطلس روضح هلا همان رارو زم یدربدلپ
 نسهرونک 4 وزاب یلوق راو تودنا تماقا هدتماعنتسا ماقم » لاطاق تولوا +

 طع دادما ید راز ردسق هنوک ج وا یکیا نیسهلرا یکژا هدموکح نا



 ۱ نی َ

 . هناطلس روضح هتسب ندرکو تسدو رلیدروتک هلا یهاش مضخ بودا هطاحا

 بوت وآ یراع ندنایح سابل یدوجو هدن-هلباقم یسهثیس لاعا رایدتا ضرع
 هغر كرادقم یلاع یارما نالوا یمزالم یرلپاستنا تداعس باکر یتتبالو تلایا

 || هدنددص یسهلازا تاکب بوقعب بولیراو هنایمرک تیالو ندنارایدروب ضیوفت
 ]| هعلق عازن الپ بودا لابقتسا یلاصخلا عرک ناطلس كب بوقعی رو زم نکیا

 رها تموکح كنتالو هنن بونلوا زازعاو تیاعر نیر اکا میلست یتیراحاتفم

ر هن ناهج رابرهش هرکص ندقد]روب زارفا
 1 راد رو فو رشت هلت داعس یهسو

 | نامرف یدیشمراو هنناب یلغوا نامرق هدکدتا رارف ندنهاک هکر عم یلج یسیع

 ]| یدمتسوک تافتلا یور «یلج یسیع بودا فوخ ندنعثح كناطاس یلغوا

 ناشنیی و مانی توشود هدشد و ۵ ک هلا کر ٽڪ جد هدز تع هدا زېش

 تح هدن-ْفا رطا مس یکسا هرزوا تاور صعب هرک ص ند دم هحنرب یداوا

 ۱ تولیردنوک روالد رفت زو یکنا هدقدنل وا صرع 4 اطلس هلع هتع یعیدل وا

 E رفد كنهدازآ "هدازمش لواو راددروک نیدیف لاا یف تویلر و لاح نکا هدماجچ

 لادح ۵# اشرب تح شات ردک رک كمر و |دخ (مظنر) ا درود یینایح

 ۱ 3 هد الب رد,هلا خطا 7 لللمربرس * زاواراک زاس تلود نابسا هل | كنحو

XxX ۳ ۰ ۰ت 2۰  ® KK1  
 || ناطاسیردارب هاش نایلس هکنوچ (زن) راو سرتسدزکر ه کا وزاب روز درج

 یردا یاصوصخ تولوا هاک | ند:غیدلوا هاکتع تبحاصو هاحوزع کلام دمع

 راد هسورب دار ناطاس یدلا رخ ندنغیدلوا هاس و ۳ یدوحو كنربلح یسع

 هس ور هلا ناوارف رکسع تور و اصر اعطق هنغید) وا نیش رب مس هدنکللا

 | هدمناطلس بولکراسوساح ییتنو دصق كهاش نایلس هلوا كلم القتسیسودنک
 عج هنب روضح تلود ناکراو ارزو بودیا ناوید ررفلا ىلع هجدیا مالعا

 د:ف رط هب روکنا نده سور نایلسرماو ماراو هندنأاح ۰ هرفنا « هروکنا زر

  قییضت هلا دس نوجا هریخذ نب راراذکهر هج ر دقت یکیدتا زواج و تکرح

 هم و الاو ردنکع قیرفت ن رلتبعج هلا نوڪش هاکب و هاک ندناوجو فارطاو

 ناکم دزلب ناطلش رلر دی د ردررمط نیع ورطخ لع هب راح وز وز هل | راهش ینهاپس

 سا برود نواه مزعءیرعوط هب هب روکنا نامه بودا ناسا یرذللدریبدن وب



Ty چ a2 

 كنلخاس لیا ندبا بودبا رارف هلفلوا یرادقا مدع هبدلاتم یا دلا |[
 دادقسا یولوا هدنبلط تنواعم جد ندا یدراو هناب یلغوا رمزا نالوا یک 3 4

E.لا هبطخو هکس رادمات کار هدر قاقاصح ره هدنامز لوا ارز فلا میر  

 نیعرمشتم ءالع دن رهلازا نیغلوا ندمالسا ند “لاها یسهلج یدیشل و راهتشا 1

 یلچ یسیع بولوا یر راک اح لوا ځد یلغوا ریمزا یدیا راز مس وک تا

 كالم نالغوارب یصو هزات ندمدنک بودا تیاکش ندناخ دمع ملک دتا الا 6 5 :

 رکفطل یدلب | روهظ عنامرپ هلا اتو مدتا یس هک ردقن ی یدلا ندلا یتوروم

 هدرا زای یراب زمعلاط هدهش مهلوا لباقم ید ه رکو ادا دادما هزب هسرولوا ۲ ِ

 دادما یروزمو یداغا وید لهدا ناشن یو مان ی هدتالو زسرولب رب یرمدنگ ا "
 هلج بودا هک: کارا راد 0 ید هن راک اح فا رطاو یدلب ایضاردت واععو ا " ۱

 تهی و لدکی هرزوا قاسمو دېع اموع یرلک اح هشتمو ناخوراصو ندا 1 7
 قلوا یولفم كنرره هلغغلوا ب صن ندنفرط كراودنک ىلج یی

 هدنموصخ ماتم بول وا عج راذک هنیکر اوس كی یم رکب نوحا دادما هلیسهظحالم |

 یرادقم كب نوا قحاوا یراعوعس كناخ دج ناطاس یربخ یرافدل وا منا
 جاقر رایدلیا نوبامه مزع هن رزوا ربمزا ربخأت الب ندهسورپ ةسورح هلا روالد

 ندنیف رط قحا وا نکفا هاس هدنعد هاکر ظن یز رک رفط ع هک د لشو راهدنوک ۳

 رب دلو وق هنر یر بوریک هلادیم رازرابم یدلکو درلس ۳ ب ونلاح رار وسو لبط ۲ 3

 یه اک تعزه سحرصو یدسا هدسهتسش یهاشداب اوا یهلا تانع ےسا هع |

 0 و و ناداش یدلیا نوگنرس یول كلا صز

 ا ربمز ۳۳ 3 ۷ رد الو E ا ۳ زا روا × یدل ۱

 هدیلامی هر هناطلس یانک اخ ند ۳ ی وفع بودا رافغتساو هو

 فرعم هنمرح (مظن) یدلوا ررقم هب ودنک یلابا هن تولیک ندنهانک هلکعا

 هدنرودناخ مربدلب امدقم ل ن تعاطا هلوا | دا ردکب * نیکسم نالوا

 رز هرزوا قیاس بولسا هن یییرلت الو هدزک كنسايا ندا یراقدل وا فرصتم

 ضخ یکاح ناخوراص هرکس ندلیبکت ینهزاول بودا لحاف
 لفاف رورغم لوا هدقدلراو هنرزوا هليا لاععتسا نوجا ماقتاو ذخا ندکب هاش

 ۱ یماجیک یناعآ یاضف یتاطاسهابس نکیا لوغشم هل رشڪ هدماجر لقعال تست

۷ 



 محور رورسو مت ناخ دمع یدراو هاب كرایدنفسا نالوا یکاح ینومطسق
 نالوا قرح بودیآ رلم اعزا هام ۵ د_یفلح رش هدقدل وا لخاد ه رهش تواک

 دا راداو 2 کا ید رابدزفسا قحلوا دن ديما تن واعم ندرادع رابدنفسا

 .هبیلج یسبع ردکو تعزهو هناخ د رفظو ترصن هنب یدلشرود یدلشروا

 هنت دافوتو هبهیساما رارکت هرکص ندنماقا نوک جاقرب بولک ههسورب نالوا

 یتفج هلو رصح# اکاناینافم تاود دبالو رایدلبب هلا رثک هوجو ییتعاصش كناخ

 - هاغآرک جد ندننناح یلغوا ردنلاوذااث یدلپا لاسرا ینی رکسعیضاق هلا ایادهو

 ځد ندرایدنفسا یلجیسیع هکن وچ یدلپا سالا یتساوا درمان هبیرابرهش بانج
 چاقرو یرادرکدبو دسش هحنرب هلا راومهان راکفا كجا ماک ذخا هدننواعم
 لواو یدک ه هس و رپ جاو بود ديإ یراد» برق ما رومآ رب دم یراکزور 3

 ندودنک هابسو ااعر تودنا هدبهر و هدر یسالاها هل" تراغو بم فار طا

 یلج یسع ه دنیح لوا راددر وب هح وتم هاسو رپ تناح ن اطلس رلب ,دل وا رفدته

 . || داقعا هدابعلا بر دادما داقتعا كاب ناطلس نکل یدیا راو یرادقم كيب نوا
 1 35 راز هشرا ود رده راکشهدروخجزو یدلا هنزبع زکره نكح فرط بودا

 || ناشیرپ و قرفتم نایوسیع هنب 4لا نادزپ ,E I هلبام هک تعاس رب
 1 | قرچاف هلا 7 نوا شب یلچ یسیع یدایا تعزع هنهار تعزه بوسلوا

 وی« هک ندنساوه یبلط تنطلس دنسم یلچ یسبع یدلیق ترشابم هنب ریمعت لرارپ

 ا راپ دابا هرصاح بوراو هنیرزوآ كنسهعاف «هرقنا » هبروکناو یدلیا لاسرا رکشل
 E :ندلارداج نالوا هلن رلب ام تداعسباکر هدقدل وا رادربخ ندهصق و راکماک ن اطلس

 ]| رافلا نکیآ هدنساشا قلا ییسهعلق هبروکنا رایدنفسا رکسع هليا روالد كي جوا
 | كنج ندفرط یکیا رایدشرک بویمریدجا زوک و رایدشربا هدنګا نوک نوا بودا

 | یداشلید یدلشللا مکح یدنلاص یک اضق هدننادیم هکرعمرازدابم یدنلاچ رای رح

 | یتوطسف راوس یرادقم نوا شب هج رانابو رایدنفسارماو یسیدنک بولوا بنام
 ۱ نوع یدبا تو جات راوا صع ٽڪ ناوح ناطاش لوا ن ںوج راي كتبا رارف هندناح

 أ یدادجا هاکتخ بوددایهلا رکشع دقت نیفلوابلاق هتسودع هعفدره هلا راک درک

 دل ناطلس قاصم بلاغ ماکحو فارطا كولم هدانا لوا ریدر وب تعحارم

 | فحمعاولا لغوا نامرف الوا رایدزسوک تبغر تیدوبع ءان هتبجحم دحدقم رایدای

 4 یس باص ةع رک بو ردن وک هرب رس یاک اعی یدرزو هدید راکز وزر هلا راش کش



/ ۹ 

 " ی SS N اش کن 1

> 
 هناح هنردا هل ازازعا عاوبا بوغا تفلاع جد روفکت یدندا دارم لارا

 لابقتسا هلا یتلود ناکرا نایلس ریما هدقدشالقاب یاج یسع یدلبا هناور |
rلا وما و نازخب بور وک ننام و مزاولو یدردن وق هات سد یاحرب بودا |  

 د زما هل ابا ییالو یلوطانا توروک ندنربعم لوسساک هرکص ندن دادما 4

 ییسهعلق هسور نیغلوا رحم هلوح و زا تا یقیالو یسهرق نالوا هدایرد لحاس

 تعراتم فیلکت هن رلطبا ضط بودنا نط رولوا لخاد هنفرصت ةو جد

 فرطر یر هعزانم هلا ناشبلام 7 بودا للعت هدراصح ایت هدک دتا

 نکن یدراو هک هرابدرهو هراصحر ھه هرزوا قا رط وب رای دلبا هلاوح هنسلوا

 هنیرازابکب قارشالوط یدل 1 رخ زعلات کا ر هسلا رادناب هدا

 هلا شداتس هد ناطاس و درو تسانم یم الشق هدیا هلکع ربا مس ماکنه بوک ۱

 ندنسهیعاد تفلاح هفرط مرار ناحردارب هکیدسا ادا یموسهفمو توزاب همان

 هن رادسو رحم الاغ هکمردب اجر نر افطل و تج مواحمل اهن راتاج یاس بول وا غ اف

 هدول مدیا رارق هدراندوب ۵ هل وا رام لوا هل راتزاحا لوا نا بواک

 ضرع هل | هظیلع ناما ود مک اد هلع یییدلو رودص یزبیلع ثراشا

 نویااقهنک و دتا كنا ناهح ناطلس یدردنا-ا لدقاص ناطلس بود صولخ

 بوروی لیست ینکرادت قلزاون نامههو لیمکت ینمزاول تورو عارم توخآ
 تولسا تک تونم ها راذگر هذ یولمو راص>ا یتا كنعباوت ةا

 هدرا لثاوا بودا مارآ هل رازاکب دا وارخا ف یلح یسع یدلبا لاسرا

 یدراو هنراد نامرق ندسالو رابصح یروس هلبا ناشن مراک« ناطلس نذا

 شالفو شابوا رادقمر هشنان یدلا نرذعق نمم تو ۸ ۶
aیومات نالک ندناح لر ناطلس ایم بودا داغعا هنسه رهاق توق هلغل وا  

 یدزسوکی ی :ءان ود مدنا لص هلهردارب هسیا یدراو ههر یدن دا كسم هبودنک

 قیباوجودس ییوبقرهژنایعایدتسبا كمرک هبهسور هلا هلبح و بوک هبهسورپ رخا
 *لاها و تراغوامعب بور وا شنا هبه نور ندنغل روضح:تبثاع رای دهر واضر بو دیادر

 لع لاخایفقح وا لصاو بواکه دج ناطلس راربخو یدنبا تراس یلیخهرهش

 ندهساما هدنڪګا نوک ترډ ج وا هلا روالد یرادقم كد چوا لاععتسالا قلرط

 | یباو كزبلح یسیع هحرکا ریدل اح سوک رفظو و ریدلاص هاس ههسور



4 ٤ ۷ 

 | یدرویدع یایض * رورسسم یدلواراذروک ینیلاج * شوشم كنا یرطاخ هلاقهک
 نیدوحو هلا رسم یهلا * ندوجو لدع یدروک هکک ره یدد * رو هلام

 نالوا عفاو ۵ مد رد قسحلوا دایاو ر ومعم درک 4ا داون ام ناطاس ته

 هدننابم هایسو ایاعر یراتلادعو لدع هکنوچ یدلروپ هجو هننس قیزا
 ةیاممس قتعاطا قیفر رفظ ناطلس ییزا ٌهعلق ناظفعسم یدیشلو عویش

 رامدا هرکص ندنا رایدایا راصح میلست هل راراتخا یدنک بولب قیفوت

 كنيراراوک رزب ردو یی یلج یوم یردارب یهدنلغوا ناسیمرک : بوردنوک
 جور توردتا نفد هدن رلهفمط) هدر یهدهسورب موز و ییهرش توات

 | فارطا هدعب رلیدتا رلناسحاو رلماعنا هج هنافعضو ارتف نوحا یراش رش

 یدتا تماقا هدنا هحدبا نارذک رام و ر بوراو هدافوت كحهدا رود یتمالو

 مور یشاب كناشاب شاطروعو یدلوب دایدزا ًاموذف ًاموب دم ناطلس ٌهبر نوچ
 كنيبلح یسیعو ںوراو هلتهجو لوا هنروضح كنا رسا هدنهاکتخ یہا

 روم ندننک,دنیک هلباتلدو روج هننایروغکتلوم اتسانالوا نایوسیع ليخرس
 لاتشا نیفلوا رثاتم ند توق دایدزا دمع ناطاسو ردکتم هدتاغ هاش ناعلس

 یدتا تروشم هلبا ارزو ینیرکف كم هنفرط یلوطانا بویمریو اضر هتنطاس
 لاح قبال یرببدنوب رربدم هدومزا راکو هدید راک زور صعب ندلاس نهک یاما

 لاسویس هدازا "هدازمش لواهحرک | هکر بدنا بوبمروک لابقاو تلود قفاومو

 | رداکدرش رودقم لاوخاندنا رودص ندنا هکاما ۰ ردلاېن سرو دا هلدتهج

 هدنامز كراهف یک روت  ردشلوا رفظمو روصنم هسا هجوت هک هفرطهنره

 ردشعا قحا رلفسر رلکاروالدو رلکلرا یکیدتا هدنرره بودیک ردقو هنرزوا
 نسحا یدعث ردرلشءروک اج العع یتموصخ هلا تح زوربف لصا لوا

 E هلا درع ناطلس بوراو هک اترد رذنلد بلط یکب یسیع ندروفکت رندن

 تاود تولوا یوتسم یسوکنم عو یوو یبسوکعم تخم رک اهدا رازو راک

 هدامرممو رولوا شلوا یسهنخورفا ارج كاجو هسردا لابقا یسهتشکر ب

 بلاغ فرط دمخ نا طاس الاو رولوا شلو لوصح ندهناتساو یتعفرو روهظ

 تاغ یربدت و نا يلسربما رلیدد زرروک ځد كرادتر هروک اکا هسرولوا
 كربلح یسیعیردار بورد وک همان هنر وه کت لوس اتارا الب بودا دنس

E 

 يو وا خف نا 1 دنا تم هو و اب

TS ITO TF COTO O O SEA:۱۳/۳۳  e>: ِ 39 5 سن زار  



 هلا را ترصنرکسع نالوا د

 كنج كنف رط راد دل وآل اهم دم و یر ها دک داب ولوا بویاباراغل هنوناج هسورپ

 ۳ 0 ا ههو هه ب ا ندددح ور, و ی

 ۳۳ e فورص ا هایس ۳ ل به ت نت نوح

 ناطلس يزوريف حق میسن تبقاع یدلوا ضراعم هنفرط نعشد یهلا دادما نکل |
 قاراص راص یی راق ارب كاییلح > یس ع تع زھر ہرے و یدن وقف وط هنج رپ یعو دج || دا

 یلج یسیع راد دن وط زو هرارف راب وس كجك بلاغ را ل یدلیف هرابود 8

 یسیمدا جاقر تودنا هجو هنس دارا قالب توت آنا هرانک هلمبلط صالح 2

 كنيشاب وص ڭىەنا اما یدراو هاب كس روفکت لوماتسا بوریک هب هتیفسرا هلا /

 یدبا موسر لا یارزو مدقاو مور یارما مظعا هک اشا یشاط روگ لدب هالتف ۱

 كنا هدزودنا تشهد زور لوا نیغلوا یسالال ورب ندنوابص ملام كنيبلج یسبع ۱

 یراکتدخ لومع» كن و دنک نکیا هح وتم درص الخ تم 4ا رارف بونلو هدنفرط

 تا هلکعا تجرم كحروک یتغیدل وا هداب بوشود اد نیا یراداکر نالوا |

 ندننکللفافكنتممت یلورهکد فلخات لزا نکردبا باتش هتاجت بناح بولا هندرا ||

 ةیش ید یدل بارد هک اله شی ا توروا هل ارصخ ندنسهتروا كد رعابیکیا هدافتسالاب 1

 یداک ب ولا یرعوط هنا طاش هاگشدب تودا یروفرا هن رزوا تا نکیآ راو قعد |

 نیغل وا هدر هلسیس ناصع نالوا نایام ندشاط روع ناتا دنلب ناطاس ۲ ۰

 لواو ( ژن ) یدلیا ادخ رکش هلا رورس * یدلیا ادج ینیرس ندشت ( مظف ) |
 ندنو هابس محا هاش. یدلیا لاسرا هدروضح ناملس ریما یعوطقم سارا

 لاقت سا هسورب “اغا رج تودا هار مزع هبهنورب نالوا هنط)سلاراد هرکص

 یراید لواو  ریدردتا سولج هرزوا یردب دنسم هلا عرکتو مظعتو رایدلبا
 عاوبا یر ر۵# رله دی د زتسو رو ندروج روک بودا روع هلا دادو لدع

 راندا نە هدرلعفر ناک هدناوح فارطا بولا هلا نیرارطاخ هلا راتاعر

 شکم“ رب «دنروشک یداموق (مظن ) . رلیدلوا ناسحا قب رغ بولکر رب



 | راقواب ناطلس راب دا وا ناز رک کب ندهسو زر و ناشد رب هدال وا "هله و هلغغل وا

 ۱ برس روم هک یئابوص كن هنا نالوا یلباض هلراید لوا ٠ یدنلوا تعرع
 بت ۳ یدلیتینغع صع ییرلتداعس مدام تودبا لایعتسا هن رال ابق تا ريس اطتاکی

 || یشابوصك هنبا . یدلیا لیصحت برقت یلیخەدنرلنابو لیمکت یتفایض سارعو
 . | یوم كنيبلح یسع هدفارطا هسو 3 یکیدتا تعاطا هناشلاف ناطلس

 / كنببلج یسبع راکءاک ناسا یدلبا هاگمزر مرگ بودا هاتس 2 هدود) وا

 زا هداماو مضاح نوجا رازو راک خد لوا قجلوا رادربسخ ندنهجوت هنبرارزوا

 a 1 نادناخو یرلعا دربنو كنج هلبرارب یرب كراردارب یکیا یشابوص كيهنا یدلوا

 1 7 ( ریخصلا ( ناو یا لوقعم رداد یسهاشت كناشت تورم

 ۱۳ ۱ )۳و لو ها ناشب رو هدنکار یا اد کات ردقلوا ما
 1 E هلکمد دک هفاصنا ى رطو نسهدیا فیصدت ی یلوطاتا ثالام

 ]| ریرح همانرب هلیوپ لاطاف بواوا ریذپ تحصن ندرپبدن هتسجخ ریپ لوا ریکر وشک

 یرپ نوما یناف یایند تلود ینامداش رورس ٌهیامرسو یناح ردارب یا هکیدتبا
اومو ند قال كمکج جاف هزگ رب

 ۳ ۱ 1 یادعا نیدهاح رشم رداکد نیبم عرش قف

 زا هلا نکورپک نینموم دو نکیاسبم كلنا نیکنر ینیمز ئور هابوخ نيد
 ۱ نکیآ لباق هحاصم هدنناب لر کیا ردیماور كکود قحات نوخ نودا فاصم

 یکتا یلوطانا هکردوب تلود قبال ردیماور كا ماکو داش یاحرفد یادعا

 1 ندنرهش هسورپ مهدیک هفاصنا قیرط بويعا لودع ندتحو مهدی ش قم ؛ یکیا

 | بودم هز هګراو هداقوتو ساویس دحرس راتالو نالوا یلاعفو قرش ا

 || نایمرکو ناخوراصو یبا نیدبا هک الام نالوا هدنسونح و ییرغ بناح بول وا

 9 همان ننوتو نوچ نوسلوا هدزکفصت تحت ردیتیالو نامرفو یسهرقو
 1 هکیدت | بودبا باتع هناطاسرفس هناروم قګراو هشناح كنيبلج یسیع

 لاسونس بول وا هدف رصن هضبق مب هسورپ رهش نالوا ناینافم تنطلس رقم الاخ

 هدیا عار هلی ےب هدیابوب هکر دید هن كنا نکیآ ررتم ید منافسا د نم هلیپسح

 تنطاس قصسم نیرفنع ردفوقوم هه راح هلکنا ییاوج كنمان هلوقمو و
 همان ود رول وا نیعتم یجهدىا روهظ ندفرط هل لابقاو رفو نیت یکودبا ےک

 عع كناش یلاع ناطلس ناشیرپ رابخاو هک انقو یداللوپ یتسپمدا ناراو هلا



۲ ِ 

 فرش اب ال وم ناب و لش نانل وا ر رام دم ردرلشع ا افا و نام و ۳

 ۰ ردنبیعتو طبض لرلخ ر ومفلس للاثا كناو كندر لء ندا 0
 ( ینافع تلود یار ناوخا تافالتخا )

 راد كرو و یلاقتا هتجر راوج كنراترضح ناخ مربدلب ناکقنج ناطاس

 بوک هثیلیا مور هلیساقلا اشاب ىلع ر زو كب ناعلسربما «دنمایا یلاحترا هم

 هنسیمات مان ییهبطخ نوندبا تح یوق تنطلس رتم و نو یاب یهردا

 نیشن دنسم «دنافوتو هددساما ید یرلترضح ناخ دج ناطلس یدنوفوآ

 روت ترف یدشعا افتخا هده رقرب هدن رق هسورب ځد یلج یسع بولوا

 روع ید یلچ ینطصم یددسغ یقارطا لوا بودبا روهظ هدئدلوا فرطرب

 هءاع سپ یدلوا رهاظ رثار ندنسد ردو ندنشولوا واوا دیدن ات هد:ک ج

 رج هبل یلاوحا راهدازپش ةَتفلاذعب و لها هدعبت صوصخ نیخروم

 ناطلس ہدازہش مکنامز لوا هکز دو تیاور ح۶ا رلشقا لفاغت ندنفیدلوا

 لصاو هناناح ناکروک روع هلا دن زاب قوص یسهحاوخ یسهمان كناخ دع

 هرزوا تافتنا یلیخ هد زاب قوص روزه بولوا رثّوم ندهمان نوعصم هدق لوا
 هکب توقع لقوا نایهرک ی یلج یسوم یشادنرفو تیم كنردب  یداوآ

 بویلیا شراپس وید نسهر و هدفدنلوا بلط ندنفرط ناخ دم یدرو تناما
 تکو ک كحدبا رورم ندمور هلبا رکتسع ةلج یرغوط هربلا ءاروام یسودنک

 یأتلا ) نیفلوا ناوجونرپ نادراکو  لفاع بودیا روهظ یناخ دم ناطلس لابقا
 یربک | ردارب تح ×یدایا لع هللا لوق ( ناظیشلالعف ةلجعلاو نج ران»
 یدتا ادا ینتمدخ تنطاس تینہت بودا لاسرا ایادهو نر ضد ههاش ناهلس

 رادقهرب ندنرربظا ی كنعمف لوقو ه راجو ندنرربسا لنا مور حد رانا

 ندیاحوا دعب نم هدفدلوا لصاو بولک یدردنوک همان تب هللا ماعناو ابا ده

 ندهیسساما هلا یر بحاص یارما نالوا توسنم هب ودنک تولوا هدوسا

 سودا لابقتسا كس بوغعب یلغوا اشاب زوریف یدلیا هجو هشناح ینرودوم
 كب دس ورب 4ا یرب ذیل د ردد ارو نم را بولوا زارفارس هلا یرلتافنلا رهظم

 ثانیبلج یسیع هدنکیدلک هندن رد مرا رایدروب نواه تعزع یرغوط

 هنیلوپ مجلاموط مرجال كجاک یربخ یکیدننا دس ید رد راذکهر یباوت
 موج هنرارزوا «دقدنلوا ضرع یتیدلوا دودس ید لوا بوشوا هجوت
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 ۲ 5۶ هک زرروک یا هجلوا مضاح بورشود ینالا نالوا قاعتم هکلدنبلعت

 تع زع یرغوط هنب راد مجع راردیک بولیکج بويمقب هنر یر دوم

 (لعفاعلئسپ ال) تعاطم ےکح ردقوچ یراشبا زم هلذع (عرصم)* راردا

 ودنکو یدزیاب فوص نلکندنفرط ناخ دم ناطاس هدازېش روع هکنامز لوا ,
 زع تواک یدشعا لاسرا هسندناح هدازهش هلا همان زازعا ینّشیمدارب ندنفرط

 تشې ناطلس بول وا یراروظنم رو همان زازعا هدک دروس ز زو هناطلس روضح

 هنپ راکزان هدد ناهج یور قحلوا یرلءولعم یلاحارا هاوضر ٌهضور كنايشا

 لواو رلیدیک هایس اج هاسوارما نولوا راکشا یرلنبب ناهج مثچ راتو ریت
 تاقوا هلا مالا اوکو مایا هح رلیدلوا نيشن لاخ نوچا ام نیزک هاش

 نوعا هاست یهان تلود ناطلس یهاش تلود ناکرا سالا رخآ نوروک

 *تخن مسفا اکس هلوا كلراب ۶ تعناوج هاشنهش یا ریدید ( مظن ) بولوا عج

 هسیدنیک هلو * ناغرم هدنشاکن وسلیا ناغفاوق × نافاو یراز هراہش زعئاراب
 : #*نوسآ وا هدنناب كل ود ۵ بله لاق نس هد شلک نیسهزان لابم# لاس نهکورسلوا

 ایاعرنیکع رولوا * یهاشداب هطاحا هتشا موع * نوسلوا هد: هدکهک رد راودع

 ( زن ) لوا دا مرب هدننطاس رب رس * لوا داش هدنلود دنسم مدامد * یهایسو

 هاد خ نامرفو رایدلوا لاصشوخ لاحربم هلبا شخ تیلست لاقم یلاثما كنوب

 لر اید لوا بوریدتا ناشلا ی نآرق توالت نوچ راش رش حور بوریو اضر
 ر هیلع هللا جر رلیدلپا و نوک انوک همعطا ننک اسمو ارقف

 تداعس سولج هنطلس وہ رس كناخ مریدلپ ناطاس هکر دشفلوا رکذ اقیاس
 بولوا ا درد تناضمر یسهدنس یکیا ناسقط زویید یراق

 هلل .یرلفدروب سولج كنب رادجام دلاو یربتدالو هرزوا هروهشم تیاورو

 یرلتارح تدم هجریدفنوو ردشلوبءوقو هدا رات رب شّقلا زویدب هدهکر تم

 رولوا لب ترد نوا لماک یرتنطاس تدم و رولوا لس ترد قرد
 هغمزاب ځراوت هک رلنازوا ضعب نازا ندنسهشرط خراوت طیضو نازاب نیغیدلوب
 هریذیلد ریبعت دال هتنطلس ناش هن ردرلشعب اداربا هفاتخم لاوقا هجن بونلموجلوا

 یرلتوه ببس و ردرلفقاو هنراتفالخ تدمو هن راسولج خرات ه و رافرام

 لوا ینهیضق نابغلوا زب وج ًاعرمش بوزاب هت راش ان لاوقا ھن یخد هدناب

 رلیدلت رش روع ءا دوخاب و یدتا رهزلوانت بودبا تبسن هرادند هاش
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 اب هدهسورب هرزوا یتبص و یف رش شه كندا دلاوو +یدایا انا تا"

 یتموکح هسورا و نودا ںیہعا ]نیم ساوا نقد هد راوح فرش عاج نا

 یدالوایدنک ۵ دعل یدلبش شرابس هتک ناوح" ه دا زس لوا هل | ۳ لا ید

 هکی دا لڪ لوا  یدلبا هناور هاب هارد امام بودا هل زاو 13 شک 0

Iبولو لوصو اوج رکسع دب زباب قوص ناراو ندنناح ناخ دی نا  

 مارک اهلا مازحا رظن روچ هدب زن اب وص رو م هدک دیا ضرع یناطاس دهان ۱

 ها دع بناح هلا دما زازعاو هبادهاش فح یر ر ندرادقعلام یارما بولا

1 

 هدمانا یتددل وا ناما ر ا تو اج مری ذلب ناطاس رپ یدلب

 نرف ییسبلاها و تراغ ییراید یسهرقو هسور هک ن اخ دم ازرعم یس ری كرو

 تسد تولوا فیع رازو فرعص نانتسهصب یود ضر یدشعا تراس

 كرو زم ر هڪ دیا ناح میلست تویم هدأ صالخ ن يناس رک ندلحا ۰ 2

 هجا و یدل وکو لس ها مالاو نزح بولوا شوشمو ناشد رب هدایز ندو |

 زوةطیرکیو یرارب ندنسهلج كنبدالوا یدلوک ود هرب یشاب كنزوک بولیق

 ا د راو هنفرافم كنا ىدا ین وکو س تیافو یرا دمان نیعلاةرف هدنشاب ۱

 هنس یتلحر ندمور زاید رخا یدلاق یدناب بودیا رفسأت هننافو لاصفنالالیق
rیتسهفناط راتات ندا ثلهمعنلا نارفک و یدلو قیقح هدنرخاوا كنا هرو رم زا  

 هجو نالوا هدم ور هحریدعت و شل یدلا هیات کر بودا نوکر وس هیاکلاب

 و ردشلو عودو هداف ت هجهدایز ندا ز ی علاقو

 ( تیاکح )وب

 صمبو روهشم یدو هرزوا یتیدزاب یدشفا یلاع موحرم یحاص رابخالاهنک

 نت را راتات رب قلخ هسور هک ردروک ذه ۵ کسات دنسلاو ر وطسم هدنش راوت

 رب» | نالوا مع بط هدنامز لوا هدنرافد) وا رو ابو مس هل محو هاو روهقم

 یزب بودا عفر ندرایدو ی رکشل رو . رایدراو هن راترضح ناطلس

 بودبا تراشا هنر ندنراد ره حد رانا رلیدراولب وند كراتروق ندنرلترضم
 رخآ م وبل ادعب ها م لس ندز بولو یدنسلعت نالف و تک هنسودروا ناخروع

 رردبا تیصو ود هل وس ندعاسل ےہ یتفیدلوا ورم یراەمروی هجوت هراید
 بولیق لقن یمالک كاطاسرپما راو ہدنبلعن صضت دب رم لوا هک اتقو
 / رو مم قل اق نوع رارطاخ ۸9 رز ون ززح دنیلعت هڪ دا مالعا
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 ۱ هر یوصوم اا ج لاک کما راو یببط یکیا قحصاوا لصاو هروعت
 1 ندلازع ا الوم هنر و فر ع نیدلا لالح ا الوم هرب یدبآ رلف ورع» هلنراهم

 هدعا قفاوم حالع قذاح بلیط یکیا لوا هج رکا یدا راربد یزارش دوعسم

 | رک راک یراحالع نغلوا ردم یرلتوم هلیملا نامرف نکل رلیدعا توف هقیفد

 یراحوتفرپ حور هدسیخ مو ینوک یګدرد نوا كننابعش هروبزم هنس بویلوا

 لحارخا کا هنبلا ررا * یزاورپ هحوبهشا ردقن رع غم (مظن ) ابد

 سصنعویراف رد جازم كن راتمطح ناخ ماداب هک هدنیح لوا( ژن ) یزابهش

 هدج تیالو توقلاق ندنالتشف ناخروت یدا شلوا هجفرحصم یرافیطل

 نالوا gk جد تا مریدلب و یدیشعردن وک ۵ رهش ییغل رغا بولوا دج وتم

 كتیزعهنتبالو دیجو یدیاشخا هناور نوچ ا تحارتسا هرهش ی ها زابیبط
 بودنآ ریش هل ندکنرف نعثد هداتش لصف نسف ربمزا هکیداو مح
 هکر دراو لوک مت حرف تز د یطرعو ۳ ةیمرکب یلوط هدنج راد ه دعل

 امل ةر مات کا هدا احر و رو هلا راناتسو و اب یارطا

  هرهش قآ یتعزع نانع هرکص ندنصف كنارد روک ذم هلبعما دابا كلف هدخراوت

 لصاو ینافو رح نا ما راځ نا مریدلپ هدهار یاسا تور وج یرغ وط

 ميظعرثأت هثیدوجو بولوا روضحب هدایز ندنعاتسا كنهناه دعا وو هدقدلوا
 ۱ هکیدیاوب مرکف مب هفسأت لاکو یدل وا یراح كشا تارطف ندرزو کو یراط

 رابرېش لواو یرادمان هاشداپ لوا رارکت هرکص ندرت ماقلاپ یمور كالام
 | هن هراچ ( مظن) مدنا رقوم هلا زازعا لاکو ررقم هدننطلس رقم یراکزور

 لوا فح دص فاح ٭ ینا ز زع ندلا یدلا ٭ ینادزب صا هک نوح

 *# ی رداق بر نام رف: تسد ٭ ههاح ندهاح یدتیا لوزب هک * ههاشنبش

 شعاو اضتتم راک تفاع * شاوب اضف ٌةماح مر * یط نیساه همان یدلبا

 سودرف نا-طلس لوا هکیدتا ما هرکص ندنالک ربمآ فسأت هنوکو ( ژن )

  تنایص هایش رط تناما «هدشرف یرازم ناربح دوج مش دز یا ناشا

 یاداو تیلست یتنوزحم رطاخ كنيلج یسوم هدفدلوا لخاد هرهشفا  راهدبا

 یودب سار زوب هلا هرخاف تعلخ هانا رک و عصر ریشعث بودیا تیزعت عمارم

 ا ےک و رز 0 ا

 9 ۳ 1 ته

 نیا اا 7۳3 u تو سان ی دیه و دو نیا ات مال Uriah i نی ای فوغ د تا ان تان oar î E (WO TANE ۰ "1 و
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 | هلغغلا ىلع یک یناھکان یالبو ینا مآ یا ضو تودا ناعت سم یادخ لکو

 غیرد ی غيت فوسمردجآ زوکو رلیداوا لزا هننرزوا كناکدنزدب ةةرف لوا

 بولوا هدرا قلوا یضصواس ندنشاب ییالب یلغوا یواس رایدلویوق لیا
 لوا هانیترصن هاپس,  یدلیا هجوت هرارف ندکاله ةصرعو كانلوه ةطرو لوا
  ۱هنساب یک کالب روزو رایدشود هندرا قحاوا هاکا ندنرارف كهارک دیسف»

 بوراو هنسهعلق لسالس بواوا صالخ ندنرللا هلیا رازو روز رازه رایدشوا ||
 هرو هک یتشا وونه تولوا ناب ا ما یاس و هراب هلج - یدناق 1

 یو هلغلوا هدهاش» بعثو هناضم هو هدهار یاننا نکیا شالوا لصاو

 تواب نک ودا یهلا هبا صح عیانشرپ علاقو ندا روهظ بولک كد هنسیحاون

 كناس روع هدنرف یلو و یدلیا ررقم یکتا عوجر هننراهاکتلابا هن ندلزموا

 نکیآ هذزمتکلع نالوا هدزتهوکح تح زونه » بودا تفایض هنسیچلیا

 كقیکب و وق یلاخ یفارطاوب یدعا یداروک رازا ردقوب ندنلا رادرکدب نو
 یارفا نعدجام دلاوو ردناوارف زهاششا هروع ریما هحرکا ردرود نداقع

 هردو خرد د یودا من فل تاب نل
 ترم هک سە دبا ادا هلا ر ,دیلد ریبعت یزء رذع نانلوا کو هدر و ربما روصح

 فوص نوا نک ات ی و تک تولد » هم وڏ رازا واسم هن ررعص

 ران دلی ا لاسرا دناخ رو ر روصح ۴ هلا همان راذتعا ی : راهحا وخ مان داب

 ۰ ریدر وب را رد هد هبصق هرزوا 9 نسل یربخ

 ن كناشو تزعو نوا لسا ٭ كنابد یهار ےسر رد وب (مظن )

 روک روبغ هاش لوا (ش ) لزم ا کس رکاب تبقاع * لداع رز لو ۰

 یدبا شلوا روجر هلغلوا روج ندنداجا
 باس و تارخ هلحو هن كموسر تع#) دزاد لواو كم ور “هر ومعم تلا

 تیج شتا نالوا زوک م هدنرهفرش تیلبج هلکمشربا هني رافیرش عم” یتیدلوا |
 مالا ضراوع هدنطتساوا كنبجر شب زوزکس بولک روتف هنری یاوف



 و

 ۱ بت E مانا لوا (ژن) هکلو یم رع دقن عدا فرص * هکلوق نب فطل

 یدیشلوا ناشیرپ ندنداسفو لظ كروزر روم مور راد هک دنتشهد رپ ماکنهو

 تسارح و ظفح هلا تسابسو لدع یفارطا داقو و هدساما ۳ نلاع هدا ریش

 هايس دابز بودبا ناعذا نیکجهدبا روهظبیرق نع قحیاوا ی واعم كرو یودتا
 هدا راتفرک هماد توروتک هلا هلا قیرطرب هکیدندا دارمو یدشود هفوخ

 | ها رلثیم ظ_لغو بودا راقلمت عاونا هش راتمضح دیزیاب مریدلی دیعس ناطلس
 | ییسهدازمش نالوا یرکآ دلو یتعهیمهدازا ورس كننطلس رازلک بورو داقعا

 | همایرپ هلا مرکتو ےظعت ید یسودنک و یدلا نرابوتکم ول رم نعصتمیتوعذ

 دهع هک ښا جوز ییسهببلصهم رکو  هکعاتیامرهدایز ندنراداحماو دالوا بوزاب

 هناهاشدان و یدایا توعد ردنا راهدعوناسحاو فطل هحاهدو بودیاطمشو

 رفس یدلیالاسرا مالکلا مظتنم لوسررب مان دح هجاوخ بودیا بيتر راهده

 هاشداپ یکیا لوا بونلوا مارکاو زازعا هرزوا ولم ےسر هدقدل وا لصاو روب زم
 یرلهولع:یودیا هن همان م وفم هدک دنماقاعتیراش مث ظن هراب وم کم ناک اع منده اجلا

 تاودیارما هکدنچره رلیدلیا ررتم یمجوت هروب بناح بوید ةعاطو قحلوا
 || ندا ریدلوا لوغشم هنکر ادت رفس هرخالاب بویلوا هراج رلیدروک هدبا عنم

 یرابدنفسا یابحهرف نالوا روطسم هدالاب هدنراقدزوس لوزا هنرف یقحاقع یوقلاق

 یلاع هدازمش راو ییارح هلراصناو ناوعا بولوا هاکا ندیرابرهش مودق

 ۱ ۱ ا بوبمردجا زوکو یدک هقیج یرفیآ دنلوپ هی كناش
 ناروالد الو هدنراباصث تداعس باکر ناشن رفظ ناطلس رلیدتیا مادقا

 درک رپ ینیمز صرع هکریدتا درنو كاج هلمجورب بودیا نایرع رلغیت هلا
 لالط ورک لوا یدبا یناملس قب رط قبفر قیفوت یداسه نوچ رلیدتبا
 رارف رامتخا یک یکلوا هن نویهروتک تفاطهنم و كالا قا اب "هدازمش لاداق

 ی هرف * یدلوا نویز ناطلس تلود یودع هللا دمح ( مظن ) ریدلپا
 رکش بولوا رورسم یناطاس تلود ناکرا «#*یدلوا نوکنرمم یلاثم یتخهرف

 هله یدنود تالف هللا دمخ ( عرصم ) بودبا ییامداش ترسم راهطاو ینادزپ
 زارشآ ةف عفد هلا راکدرک دادما راکماک ناطلش رلیدد * هرزوا دارم قفو

 ]| لوزت هدابا ضاترم بوروی لارا ندهلحرم لوا لا لابقاو تداعس بودا
 | یلغوا جواس ندنرارادرس رابتد رانات هکیدنلوا ضرع هنیرلتل دعم ٌهیاب هدن رلکدتبا
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 هک رم %
 بونلی,هدیا نمالخ شاب ودنک قحا لرد انکنج كیوک ند تا 1

 یرلکدتا عج ور ندهد دم تدم و یدل وا ریشه زعط یمک وریسا یمک كنعباوت || : 1

 ارجا یتنومضم ارصصب كس قحا لغوا كيلو بول وا نا زات صن لانمو لاو

ely 8یتسهارخ ساویس ید یمارحرب مان د نهو رایدلک هن رلهاکتنابا هن  
 شلوا عاطق رادرس نودا تراغو بہن یهدنورو هدنا بودا ماقم هبودنک

 هدب زک ناروالد ییاشاب دزیاب هدهدنلوا ضرع هاطاس نم تداعس باب ود ||

 لوا رکم رایدروب لاسرا هناح سا ويس لاحرد هلا هدند راکزور ناراوسو
 ید قورعم داک.؛ دیعماح ناظلس بودا مارا هد ارخ رهش لوا رحاف *یمارح

 راعش تدالج نارداه اشاب دیزباب یدناشلتا رارق یاح هنهباو و راصح هب ودنک

 یارح رو زم رایدتا هرصاح یدح راودورد بولو هدنعات ینیرح هلا

 اشاب دیزپاب هک دنجره یدتا تاتش هبه رام نودا باب دس هلا بارطضا لاک

 هن راراود لر تقام یدلوا دبق» یدلبا توعد هنگلسم تعاطاو نهصن

 بوعیج هبهرانم هلیناتلعتم قخاوا دیمان ندصالخ روم رایدتا ادب راهنخر

 نوتوت هلا شتا هبهرانه نورد ځد اشاب دیزپاب یدلیا ترشابم هکنج ندوراقوب
 ییسهلج روم یاشاب رایدلیا لوز رورضلاب هورکم هورک لوا هلکع | ادیب
 نادنخومرخ تیاف هدازېش كحدنا لاسرا هنهاکرد لابقابناطاس بودا ری زرد

 دب نمایدلیا ناسحاو ماعنا هت هدنسهناقم تمدخ و هباشاب دیدراب بولوا
 نوا یکلروالدو تعا هدقدلوا یمارک ناطلس روطنم ب واک ی ارح

 هلا زاونلد باطخو رایدرویب ليم هنناج وذع بوسلک ءرومظ یهاش تجرم
 یزابهش اناوت یک كنس نکل ردرلشعا قافتا هکلتف كنس تلود ناکرا هجرک »

 كسردیارافغتساو هوت هکعا تالیمارح مویلادعبیدما رداکد بسانم كا عیاض ||

 هدنرفدروب « مل هدا رورمسم یهتسکش رطاخو روتسم هلا وفع نماد یکعارج

 تزلوا هد هداتعم مرک ناطلتس ندادو ناحو هدنمرش ةبثم لاک یمارح دزه

 هنسهدیرجیمهئبس لاع|نکیا راوازس هت وقع عاونا یصاع دبعوب یکم هکیدننا

 مادخندا مایق هدتمدخ ماقم زورو بش هسا رولیروب ز وک كماکچ وفع مر
 مالو یادواح تلود هلغلوا یناغع نادناخ رگکحاحو عالوا تالت هدنکلس

 هکن وج هادلبا وپ مهدی ادا ییقح كلهدن #* عهدنا دف هکلو یکتاپ (مظن)
 سو



> 
 ۳ 2 جو و

 ۱ هايس هدزاتق هک رعم لوا هک رازا هد رات سد ردا ات ال وم یدل وا هاو قرفتم

 . ]| تمزالءیسریغ ند وقعد یرغزو یلغوا هلبج یدغلوب لوتقمرپ زکره ندیناطلس
 یروالد یکدا لوا رلیدتا تعحام نعاغو نیلاس هلا ناتح ام ناطلس تار

 ر بوتعب یرغز یدیسشعا رسا بولکت سار نکردبا رارف یلغوا لاننا د

 || هلیج نامز دمب و یدیسشلک بوچات بولوا صالخ ندربجئز «دلوب ها قیرط

 3۳ ۱ ۶1 زالم فرش بولک هبهدازهش هارد بوذا قالطا یلغوا لاما ییلغوا
 | دنزکو ررض هدحار ندناطلس هاپس هدهاکدرب لوا لصاطاو "ودشلوا فرشم

 1 ردشلوا ادب راهتشد ندنراهتشک هاوخدب یودع هدنسا رک دارا زاق نکا هل وب یدمربا

 ق تلوداب دازمش بولوا روهقم یلغوا لانا هلا ینابر تیانع نوع نوچ |
 ۱۳۲۱ ۲ لعوا ززوک کیدا ید رر هب یدیا راشلک هننرهش .دافوت هللا ترصنو
 ود ردنصرف جدل وا هدکد تشیا نیجورخ كنلغوا لاننا ناشن تواقش ناکرت

 راضح لها ردشعا هرصاع یتسهعلق نولا یییرهش توشو" دن رزوا راصح هرف

 ۱1 راکدشا ضرع ود ردراو تفا هدنرخأت نفلوا هرزوا راسکناو فعض لاک ||
 | هناح لاعفد ےصخو رایدروب راضحا یباپسا رغس فقوتی راکماک هدازهش

 || هقش ناسهکان نکیآ رازوک نح كنهعلق یلغوا رازوک روم رلیدا لاجیعتسا

 ۱ ا لو بودا هربتو هرج نرازوک یسهعشعش .یتاظلس اع

  ندنههءعلق سومانیب لوا یدشا ندنشاب ںوشا نافوطو یدشاش ندرل د نادرم

 . هشرازوک كنلغوا رازوک ناطاس رکسع ید مایق هدنماقع هلتاقم بولوا سوم

 لا الب ك یتبکن رس بودا رارف رابتخا راک ر خا یدلوا رازوا یهار صالخ
 ٠ ٤ تولوا مغ هللا باح یب عانغ یئاطلس هان رفط هابس یدلوا هګ درا قمراتروق

 ناطاس یدلرو لاعترا هاج داقوت كر دبا رکش هلالطاوذ كالم هلا لابقاو زع

 زو زکس نکبا هرزوا مارا هدداقوت بودا مامن یتیرما كنلغوا رازوک مان كين
 كرو ید ماندب ناکرت ر مان یبغوا كنو هدنرخاوا كنسهنس شب

 .هیدعلو مطظو تیام هداسف کودتا بودازوآ لا هار اغ هرومم كلام هلبساعلا

 نیفلوا ندنامزال ٌهلج یعفد یخد كنا قحلوا یراموا- هم ییبدلوا تیاغو دح

 هدوخموا ینامز رص» یک كيوک ر وقع باک لوا ودنا راغلا هنرارزوا هکر

 غوا كب وک رلیدشوا هنیرلشاب بویهزب و نامزو ناماو رایدشود قاصاب نکیا



KA ¥ 3 
 هدنامز یراکدند « ردکرک كاروک كرادت هروک اک هسرولو رارف هرزوا

 ییسالشف ,«دنلیا ندا ںورو کک رخ ندروع لاوحا بولک رات وساح ۱

 كن رلترضح ناخ مر دلی و قداوحو تفنالوا عفاو هدهساعک كلام و رلیدتاضرع |

 لواو نیبتم یراتماقا هدنفارطا هیساما هرخالاب هدنرکدلیا ناب نتمالسو تحص ا "
 ناخدج ناطلس یلج نارماک هدارهش نوچ یدلوا نیعتم یرلغ رش هحوت هناح

 ندنسن دعل و ۳ كنا شا یقارطا لوا بوراو هن هبساما هلا لالجاو تدا

 مان هاش تلود هرق ندمور دودح كابات كارا نکیا هدنسانا تیاج

 ر و نامرف و بودبا باسقنا هلا قیرط رب هروشرپ رو ماجرف دیرپ
 ینیدلوا هدنددص حورع هبدنتف هورزو حورخ هلکشیا كمر ییارشا ضعب هاب

 هنن رزوا هلا ربهر رفظ رکتسع نالوا دوجوم هدنرلناپ قصلوا یرانوپامه عوجسم

 نوح یدلیا ناسکی هلک اخ بودا لتق یودنک و ناشیرب یتتیعج بودا راغلا
 روفلا ىلع بولي نهنع ییکاله یدا رلشلوا عج ندنفوخ روج ناو زک |

 هرانالوا هارمه هسهاوخد لواو رلیدل وا لخاد هشدوبع كن راترضح هدازمش

 زکسهعقاوو رایدرو لوزا هدنراتداعس رقم هلا تاسح مانع بوئلوا تسایس

 داهن د كرر مان داق نا هدکیناج تیالوو یدلوب عوقو هدلوا كنتسرات شب زو
 نیسهملق راسکی بودبا عج كاردا ی كارتا یخ هاب هلبا روع نامرف جد |
 دناج لوا لاستتسالا هجو ىلع قحا وا یراهیلع ٌهبتع ضورعم یکیدتبا ہرصاح |

 هلا رازو روز رازه یلغوا دابق بو لیا رامو رات نیراتیعج لاخاف بولیراو | "
 امنافو لاس هاپس محناو هاج ج ءدازہش یدلیا نصحت هدنسهعلق ناشاط كلردبا رارف

 :هدهبساما نالوا یراتماقا لحج تمارک-انءاش لوا رایدابا وارف بوق ها

 كيب یهرکی د لا عف دیر مان یلغوا لابا نکیا لاح شوخ هلبا لابقاو زا
 ررس یربخ یکیدنبا لوتن هدابا زاق بولوا رادرس هنامالا فیعض نار یر
 هګدرا بودا لافغا هللاسرا یچلبا الوا هدقدلو لوصو +هیناطلسریصمتداعس ا
 هربخذ هفارطا یژکا هلی رکسع لغوالانبا یدلباراغلا لا یراوسیراد كی ا

 هه راح بوالو راوختوخ راوس كيب زکس یدب قحا هدنناب ىدا راک هتم

 رلیدتا كنج ناطلس هابس هلا راماشا نوخت لوا كدهماش ندحابصو كا ا
 رب رس نیشن دنسم لوا یہلا دادماو یراک ددم كراکماک ناطلس یراب نوع تقام

 د لضفلا ناو ( ہاکی قفا یزورف حً مست تول وا یرابو نيعم كنهاش ۱

 اوخدبيادغا تیعج بودیابوپه هندناج هایس كئالمهان مراکم هاش ند( هل
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 ,دالشف ا رکب وا ازرم ناطلس دج اززیمو یدنا هربث هلینوسر
 | ره جد رازریم راس بویالشق هدخولس الا هلا ناسارخ یارما ازریم خر هاشو
 ]ا هدنس# اف یسهخیس لاعا | هک دخ یلغوا ا یدشلرب تولبغاط هف رطرب یر

 ۱ دم ناطلس یدیاش لوا وام ندنصالخو سوبح هدهسورب هداز ندلب نوا

 | كلام جد روع یدبشعا لاسرا هوو بودا صالخ هدفدرا و هس ور ازریم

 سبح جد ك بوج یلیعوا نام 2 یدل ررعم 4 ودنک ةَ یسوروم

 أ 8 بوراو دنا رو# هدسعد یدبا شراو هد رابد ماش نوا :وارف نه احب مر دلب

 ]| هدایزو تیامر هلکشت | یلاو هنتالو نایهرک و تیاج یرو رم جد روی یدیشلک
 ا تساو تورو ةلغوا هثتنم حد یتتنالو هشقنم و یدایا تمرحو ترع
 ۱ ا زاید تر هک ی دباو یدوصمم ندهلماعمو یدلبق لاو هن رابد هن

 تولوا هرزوا E یرلتلودو لاق یراتردقو توق كناغع لا دمب نمبولوا

 غارچ < هکی دنا لفاغ 9 انوا لهاح رو رغم لوا اما هلق یرارادتفا هل رلتتا

 تا هد رتلادع مایا رنانایلاع ماعبولوا نازورف نامزاارخنآ یلا ینامع نادناخ تل ود
 ۶ ۶ لوا شل زاوا ريغ ردردقت کهن ره ( مظن ) ردقحملوا ناماو نما هدوسآ

 ۷۰ لوا شلبب زازو كریدقت حول ارزیطخ

 اقا ندش تسکتو ایفشا ضعب ناخ دج ناطلس هدازهش ندرک هب راحت وف

 86 تاقالم عناوم صعب روهظ هدازهش تباحاو روم توعد دعب و
 مساما هلمدا یرادتمكم ندلادح "هکر عم ناخدجمتخناوج هدازهشک هدنامزلوا

 | مان یحهرق یمهداز هریش,۵لرایدنفسا یک احینومطسق یدبا راشم رویت مادقا هنفرط
 ادختخ دازنیلاع ناطاس یدلکیرفنآ هناطاس هاگرذک بولو تصرف ایحی

 E یایرنوعهدقدل وا لاتف و نت رت م نودنادامعا هن راداد

 یدلوا نایانش هلا رارف کی ندن راصح هرس وط و نادرک و ر یک یتحهرق یبهرق

 ندا رایدلیارارکش هد وجولا بج اوروتوط لافهرلودن یر منو رو نم هدازهش

 رارسا هن اوج وفارطا و یدنا وا فو وته دنا نوک اقرب نوایروب هجو هنفرطیلو

 كك هفرطهنو بسنا قلروب تعزع هبناجه بولیرد وکر اسوساح نوچ ا لاوحا
 .بولو" هندناح هسورب ليم كناشیلاع "هدازمش رایدلیا هرواشم ود رد رقا هتمالس

 زمشاپس هی » بویهروک بسانم ییآرو ریہدت بحاص یاماوپالع ضعب نکل
 ندلتعكمربک هتسارا نعشد هلا لیلق عجو نکیا نوغروط زم راراوطو نوغروب
 a راکزور بور تاق وا هدن رل تس تاقو و هساما هکر دوب نالوا قید ردرود

۳۷ 

 تك
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 ود مدشا فرص هنسلوا اک هلک اخو نارب وو بارخ كلام یتمه
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 نیت یعمط نادند هشراید مور زب راوخ رادغ لوا مرجاللردشمرو باوج |

 ییقلخ و نالات ییهیناقع تالاع یدلاص رلیصفا هثرطردو یدلا نیغیدلو بودا ||

 لخت یرلفدامتب هرکص ندناراسخ هجن بودنوک هتنراخ هسور هلبا رادرکدب : 0

 ندنفیدلوا ناي رکو نالا یسیرب رهو ناشد رپ یرالاح كنهسور “لاها یدلاق
 یارما رایدالغاب راتآ هنجما بودیا رلع ازسان هجن هدریبکم ماج هکر دل وقنم ادءام

 هی زا روبزم یازریم بودیا هلاوح هلاوما طبض ییدلایح عیشربما ندروچ

 یدلیاتراسخ راچود یتسیلاهاو ترافو بین هجن راو هنس ههکی یعق ار ط ندنا تورا و
 یرارابد لوا توردنوک هنشالو یسهرفو ی جاا ید یراباد راتات رادتدرب ۰ 2

 ندلارون خيش ريما روب نمو  رایدلیا حاستح هرجا سلف ینقلخو جارات
 کشا یرانالوا لوقو هدیجفر هلبا یدعت جن ینفارشاو نابعا كنهسور رهش

 رهقو رجز بودا سبح یراهنسک نيعتم هنو یدتا عج ناوارف لام بوډا

 هک ی راځ د دیس ترضح تیالو “راد بطق یتح یدلیا رافیلکت عاونا هلا
 یرانف نیدلا سفت انالومو ردروه-شم هدرو نم رهش یرارونرپ رازم الاح

 انیلع ضافاو مهرارسا هللا سدق یرزح دع میش نیندحا رخفو یرلترمطح

 دن و دق بواوا راتفرک هد ولسا تمایق نافوطو بوسشا هکر عم لوا مهراونا

 میظعت رازه هلکعا مهف نل راهیلع هر هدراکدروتک هنکوا نیدلایح میش ابا ی

 تزع هرم لاک هد رره جد روک یدتا لاسرا هرورغم روع هددیهات وک هلا

 هناتسسک رت اعم هلا ودنک نيرا ضح یرزح دم می بوبا روصق هدتەرحو

 هدکنکو هدغلاق ینب راترنضح یراف دع هلا ربما ترضحب تونا نک کو
 نیفجهلوا رومعم هدنابناقع موسر تلادع اس مور راد یجدرانا یدلیا رخ

 نیسح ناطاسو ریدلیا تعجاره هبهسورپ رهش بودا هدهاشم هل | نطاب رول

 ناور هنعج ناما لام هدنراید درج وهکتو نامرف هللا نامایب رکشل یلغوار مان

 نیدیاو هشتم هللا ارما صعب یکم هاش ریما نالوا یکاح مزراوخو یدتا

 ترافویدع و مط هبن رب هدرابدلواهدنراقدراو ید هلظ لوا یدردنوک هالبا

 ردشلوا هتسوب هناعتا نام واظم و ناکدیدمس لات هک رد رل ثا تراسخو

 تلف مودت نالو ندا هدقد) وا برق ۳ تن نوروک هد هدهاتوک نیلصف زابو

1 
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  هلاکلا دعب رلیدابا سالسجا یسیکیا هیرزوا دنسمرپ بودیا لابقتسا هلا زازعا
 | دروغو ها هساکرب هات روا ادا یدلک هرفس نوڪ ا ماعط هن راکوا هل | رو نامرذ

 || نامزرپ بوراو هنربح نانگ بجعت هګر وک یدروغوناخ مربدای یدلنوق
 ۱۳ ۱ دعا الف زاما ود زدن رکف تعا ناخ روغ یداوشود

 ]| هرخالاب زماقالم مزل ناخ روع یدبا شا الا بولکءزب یدادغب ریال جا
 ۱ فیل فن هک وا مدایا ساقلا ود هلا لمرر هرزواتبن و رولوا ره هین
 | شاب هدب یدروط یدافص نیلاة ص بوراو هرکف زار و یدلیا حرط لاکشا
 ۱۳ وتو توام ر ر زکیکیا اماووتلب هللا یئاغ هیکیدتا بوریدلاق
 | مردا روصت ینلع كنا الاح ردقج هلوا دروغوب ماعط كجهاک ل وا هدقدلنوق

 ا رکناب كزس لوا یدبا ناتفو لامر هکزوا ربالج عفاول اف ناخ رو هدک دید
 a | نکل یدر و باوج وید/یدبا زلوا هددکد هب اخو زمو مز, هسل وا شروط

 كرلسانش هتکن ندا حرا وت بنک عبتت ردشمالزاب لاقم هلوقمون هد#ربتعم بتک

 3 ٠ هدکلنجمیبولوا رازا مدرم راکتورادرکدرابج هبرم ه روع هکر دیمواعم
 | نالاتواه هسشا لو هک رم ره ید كاب دننام :دعایح رو a کر ۳1

 یدآ ردا نارو یک یکیدتیا بارخ یناکوک كنه لاک بارا معو هودنا گو

 || تسار هزورفلدیصقرب یرظنو هسروک لاثم تاج غارب «دقدراو هک رایدره
 | تأرح هلاوس هناخاتسک هکیر ندنرابحاصم نبق نوکر ریدبا رر دقن لاحرد هسلک

 یدلاقهسعک ردات دعازب هلکنس هدنیمز هصرع مناخ ولئل ود هکیدتا یدبا زاف هکعا

 یهرومه واکدو نوجناب نکیا هرزوا تعاطاو دایقنا ماقم یرلک اح كرایدر»

 ۱ نا دل |ءالعن یدتا هدک دید نیسردبا ناحیب و حور یسوش ردق وو نارو

 ره هلا هنیفدو هتزخو لام ند | لاقتا ندماباب هک مک د هداز هاشداب یک قوجا

 یربغ ندناو ابا مادقا هکعا داش عماح ر هدرهثرهو داحا ناخرب هد وک

 | ندراهاشدابلوا هک دتا ف وخندنا/دیفاب مانویناف رغ/هکءدروک هلا هعل اطم مشچ

 ۱ یمان هد دتکن دناهج مدنکهکمدتبا ته روا واتوفهلب هاب راودنک یرلمان هکمالوا

 رادت یو هلوا روک ذم هدرااید مرانآ و روهشم مرادرکو راک ایا «دنزنیک د هتمايق

 یو هدنرکدروک یلاع یانرب بوردک | نب راودنک هلا قعای هصصنرلنا هکمدلیا
 مردتا داب هلا قمقیی یو هد یک یرلکدید ردشعاب هاشداب نالف

 ندلجا لوا راهبد ردندنر هارخ روع هسیا رارروک هارخرب هدنق ره



 تر
 سا ر رقم قلوا راکشا لا ترو صو راک درک ریدقت راکرخا یداو لصيف 3

 هرز وا مار فال مایا شدرک نوک جاق 7 كتوط شوخ یز رطاخ مويلا ها ۱

 ردنسع د ¢ كل ہد زک فرصت م مویلادعب یرکشوروم ثالم و زل وا تبعک قلوا :

 یتاعربوریدروق راقاتوا ییعمهدنبرفو ك ا 1:

 نانلوا نییعت هتساباب و یدزببس و ۲و 0 ؟یدالوا ودنک 1 ۱

 هرزوآ نیطالس ےسرو یدنلوا راضحا دنلب يح رب هداکا لصت هه رخو هک |
 : هاکو یدا زاغل وا توف هع د هدن رلظعت تولیکح رلم اعط سفت ماشو ےہ رھ ٠

 یسیکیاو ید رایا توعد یردق دنلب هاش لوا بودبارضاح سلح ہاکیو
 هبهانوک نوکر یتح ید رردا تشحو عفدو تبحاصم بوروتوا ها ناب ر

 مو فر ا هلا ۳ کر م ظعل فا مردمي بودا تفاض ر مگ ه كن رش

 واز ناش لا ناطلس یکیا لوا هرزوا ناهاش نیباو یدنا توءد نوا ۱

 شسوح راز عافقسا هاک رایدروت هک ندار | نيک " هدرب و رایدروتوا وار

 تدا ومو تفل وإ | هلا رارب ئر لرهدک رايد ا ناوغرا “داب ماح شو هاک و نالا

 ترشع تیعج دخالت هتبم اعو تدور نالوا هدن را ندیم بودا ۳

 1 یدالوارک | ید 5 كنسوبلص ٤ رک كناخ مر دلپ ناطلس دیا تکا رز و

 دان هنیساسا داحناو تبارق پو دنا دهان هرکب وبا از ريم ییغوا هاشنا ربا

 هد | رب رګ هرزوآ حدم و وه رڪ یناحو یدزب لع ندلا فرش یدروا

 قیقح ود یدلیا میظعت هدايز هناخ مرلي روب هک هلو نکیآ شا هغلابم
 ضعب ردشع | لاقم طس) هرزوا لاونمو هدنسهمان روک جد (ننئاهانالوم ) ردنا

 یناخ مردلپ روع هکر دروېشم هدماوع نال هرزوا یتددلزاب هدرا وت همتازوا

 هورک یدا ررتء قمزاب هلا كاتو بآ رازه ند اا فرش یدالوا تیک كنو

 یتلوا ناور هلا ناور تی نانھغ یادلوا شنتم ندنسهدهاشم راتأت هورکم

 هلا نامعا نادان نیعا قرف یاور تا 7 سەف ىدا رلشمروب رابتخا

 اما ردنس قولا ندنس زز راک اردا ی ناډا نارا رک
 هک رازاب هد رات كنهزج الم یشادنرف یدجاو هدباتک مان (تادونکلا عهاح)
 عاونا هان کور وکو روضح روک هدنوک یتددس وا دحا دک ناش مریدلت

 رک 9 ردسصح بذک و یرح زم مالک تیاور و هلوا شوق ق روڳ



RMF 
 ( 355 5M , نکند ماحدزا ن کل یدلیا لاخ نیلارمو اج نسهیس كنس هیت ۳ ۱

+ ظا ۱( رل٫ دل اذخا تب واع تولو ۱ ناکما هصالخ نیغلوا نارارف
 1 ا یا لکد ی )

 | یبشتهاش e شورخو شوج هدلوا هدتفرحم 4 شوهو اردا بحاص
 2 هنیدالواهلواات * دن ینا هلبا غ دنک ید * ادج یدنیا ندلابقا دنسم * ادخ ما

 ۱ * كنایمان ها ربخ رونلوا رکد * كنا یبارک دالوانوج یدلاق * دنب یلاوحا

 | رفظ هنسودع هچرک × ورور هلبا كنا كنج یدلیا * ورفرس هننمشد بویلنا
 9 * نیمزو نامز هلو اش هک ات * قحا یدابق ییاست هندنسم * قح یدرب و

 | لا وحاامادهکر دیراح هنرزواكئو یراب تخ (شن)٭ نیشن دنسم هلوا نرش

 یتاوذ ردشلف قل وڈ راق هرفف ییانغو هضرم یتعص هیاوا رادنابو رارق رب راکزور

  قسو و ردشمر وک هدغءهراب و دینایلس ماخ بودا لداعمهنل ودیتزع و لیافهتنکن

 ۱ *یدروتکل ی نیربرس مکنایلس (مظن) ردشمردناص ودلوق بودا راتف کو ریس

 ك ربا ورک * ههاجو نادنز نسو یدروشود * یدروتوا تبرفع هر یدلوا مد

 . هاب وركنلرب یر ریشراصاب * هاک اب دز | ءارص هش الواح * هد اح وزع حجوا یدر وک

 | زلواصالخ نالوا شیراد هدشیوشت رپ رادو شبوردو هاش ( هظعوم ژن )
 *ردنحا ریاج هئاص نامجو (مظن) زلو لو هناص دح دحارب هددایآ تنح وو

 بت » رلبا ریقح یهشنهاش همین # رلیا رسا یی؛دازا هجن * ردتنح رادو درد لازم

 زا هکنوچ تاللا تلاع % قلطم لعاف مکح ردمیو د قلغم ٌةکنو زغلوا مف

 گر ۵ د همای د در ردبا ىلا هس اد ال ردانا و و رداقو رهاق * ردالوم

 رس م روشروک * ےکح یدلوا یعسا ر كنادخ نوج * ناداب آریا

 و بو ذخا e رانا E درک هک اتقو (ژن) ۷ ۳

 ندنسهی> بودا .لاععتا نوجا لابهتسا رورلبدلک بولا ی رفوط زن مر

 ندشلا هل ام ارتحاو تیاعر هعفاصلادعب و ید) وشراتی یلاع هاش لوا عدا جاقر

 بودا فیلک: هن لح ردص هدنرفدا وا لخاد اعم هه نورد بو شراب

 2 نت رطاخ هبا هیلست تاک كناخ مریدلی ر و هدعب ریدلوا نیش دنسم هدر ر یسنکیآ

 باع نیع ندننهح عد هک اما با ط> ندنزو جرو قفر درک بولا هلا

 بې زک هسورح كالام ندفرطوب هکدنجره» یرب ندهلج یدلیاباوج ولرد هجن
 ۰ رارک لا ردمان تبحو مدتنا د صف نب رللوا تراج و تنارص ندنرالب تراغو
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 ت :
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رکتفااح و داذع ,یدلوا دنمد وس رارصا مدل مالعا هزکبانج ارا رو
 هلهح ور 2: 

e: 
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 ناخ مربدلپ هدنس هلساس نانلا كالا هللا دا نامع لآ نیطالس هکر اردا تیاور ١

eبضْذو ترق و روز یک لازو سر هدنادناح وو ردروهشم هلنعاهو تدالح  

 هک ( نت اهانالوم ) نالوا همانروع مطان ردروطسم هدګراوت بتک هلا تدحو 8 9
 مرب دان هکر دنا حرصت هل ون ء دیس هعانهس ردیسه دازهرشمه كن رلترمضح یماح الم

 هن رزوا راتات را راهتحا ف اا تمای# زور لوا (هاهر هلل راب ) نان فر اب

 حا بولا ناغطزو ناک ور داف هدد دس دعاق رلذا ول بولاص تآ

 ریش نالوا هدنلا و یدرادبا هلبوا هتسردنا رامو رات وا نسل روس نویق دروقآ 1

 یدزمباجاتح هب ینا برضبودلا رز ورز هددحاو "هلج ینکیدتا برض هللا |

 ا

 نابامن قر هلا راس نوج ردم تولوا ناشورح نانک هرعت راودهر هک و ۱

 لاثم هلا ناتسذاح نانس هاکو یدردا ناجح: درم یراتات درم یتودلاح هلغل وا

 یدا ردا نوکنرس هن لب ول خر یودع یعیدروا بودا موه فتطاخ قرب

 نامه هلتسوزرا كمریو نابرف نئاح بول وا نوخ هقرغ ناخ دزیاب مردی
 كروي تاذسلاب بور اپ وڏ تآ یرغ وط هرب نالکید رالع هدرکسع بات
 هدر كن ییسدفاط لوغمو رانا هه شب را هلع لوا یدلیا دص هنززوا

  Xalبودا ناطاغ نیس نار و 2 : لرادصن و ناب ۱]

 هلا یش اب زکلاب اورو اب ی یاخ مر دلی هدرب شدروط روی رو یدمهل وا

 اسع یمادقاو موو یرعوط هن رزوا دیک ساز بولاق هرب یرب یرفص

 یلغوا ناّیمرک یداوا نازرا یک نازخ لرب بواک هنزغا یناج كدا هدهاشم

 هلو هکیرزوا نمرک هلا تصرفو هلوا لفاغ مناخ بونلو رضاح هدنناب كرو
 رانا رک ثل هلا روع ما دهید ردودنک ناخ مربدای نلکب ودا نارادرکچ

 رامز هاح مرب دلی دوحوو رلذ دا موس هننرزوا كناخ مریدلپ یازا با ایا

 یدایا هبت ود زس هدا ماقهاو تقد هکمروتک هاهدنز هکالوا نویمروتکر رض

 ترد كراکزور رابرهش لوا راتاو لوغم نوزفا ندسایفو نوریب نددعو دح لوا

 یدررب بوروتک هبوزاب نیرلتوق راو راتات نار دا و رایدروشوا دنک ندنفرط

 هايس یدشود هداس خر م خ رف هاش لوا رلپ دربا ندننآ هلا روز رازهو رل.دل راص

 مان ( ناخ دو ) ندان رکنا داسف رکنح یدشوا هنتسوا روم ز دننام روغ

 زوکح كعحروک نیفیداوا هدای كاشبلاع ناطاس هلا تیرفع هر زیروخ |
 یهورکلوا هلا نار رخ ناهج ناطلس زلیدل وا هلاوح ند اجره بویمر دچا

 س



۲ ۷ 6 
 ما ولو ) رلیدتا شوغارد یتداہش دهاشو شو یتوم تبرش ها رشک
 ۱ هاشدابنرارس یدررهو ( امرکاتواایلع اریصاو ار. نكلو * ةزعا اوناکل ا ورف

 زا رایداوا ایوک هلا لاح ناسا یلاقعو بودا ادا ینعمام افوو دعو ادف هنلو

 ۱ o یدلافشعا هلادرم#رانو دد هاد رم هکلود مهرب و ماج ( ےظن (

 | موش روع نرراکدتا موجه هلو بویلاق هشابو ناج مور نارداهب ( هصفلا )
 هروب ندروغارب بوریو تلاا هرانات رکسع هرزوا موع كحدبا هدهاشم

 هنمانتغا كنادعا هللا ةدارا هکنوج بودا هبلغ بلق فعض همور اپس ٌهش
 ۱۳ ا تاود یارما یدشغا قلعت هاربا هلو هنکو

 انانسح یثاب نابکسو یشابوص كيهناو اشاپ دارمو اشابیلع مرجال بوروک
 سودان ینایص ن ءاخو لایع هجربدقت ینردلواصالخ ندهطرووب ناهج هاشداب |

 بوتربح ند وشا ۶ لب توشود هنناب تکی ناهس ربما هدازهش وید ردتل ېد ند

 . قرافت رهاوجو یتئازخ سیافنو تدب لها يهدناو رلیداکچ یرغوط ه هسورب
 | ضع ندارماو رايد هنیلبا مور ندیل و بلک روفلا لع بولا نیراهدیزک كنمسف
 هکدصرع بولا نیفارطا كنیہاچ دمع هدازهش ځد یجاقر كرلنالوا نیعتم

 || هاوخا هاوخ یهانب تداعس هاش لواو رلیدتا قوس هتمالس یاضف ندکنج

 | رایداوا ناور هندناح هیساما نالوا یراهاکتموکح بودبا حارخا ندماع دزانایم

 . لب هنمادقاو تعامش لزارفارس "هدازهش لوا وارو یدزب نادل! فرشانال ود

 ا مالک لصاح ردشع | ناب نیکیدرب و کت كالهنادم هدمور صرع بورد ۱

 ] مات ۲ ) ندرلکب یحاهدنناب كلاخ مریدلب قحراو ه دم رموب كنج لاوحا

 قاش لهاو یدلاق رنا هدنزو كنج ندرکشل هکیدید بونلو ردت هتسجخ ریما

 | ندنسهبلغ تلهنشت زم رلهداس یدلاق رغظ لاقحا هلکعا اشنا هرزوا رارف

 1 هك ردو باوصو یأآر ردشلا ودع هورک یزعاوج فارطاو ردشلاق

 . || یاول یاپ یرلاوق نی بوروی باتش هجورخ ندیارطضاو هطرووب هبانجام هاش
 | هاپس مفد كدهنامز قحملوا لصاو هتمالس هلتداعس رازسو هدنا مایق هد اطلس

 ۱ هدن رظن القعو برقا هصالخ ریذیلد ردو هج رکا هدیا ماها هدهارک نعد

 برغلا و رصملا نيات هليا تريح ةباغو تربغ لاک ناخ مردار نکل یدا بسنا

 | موج هنتسوا راو بارغ هلتمه لج هعفد جاقرب تح یدلوا مدق تبا هدنرب

 | یدتغاط یک زابهش یتسهرمز راست روب نایازریمو راثات ناکدازهش ندا



4 0 ¥ 
 مادنا هکنج ندبناح یا مالک لصاح یدالشاب هکندیشیایزادص راک |

 كنا درب نازرابمو مرک مزررونت كردیک .رایدلیا موجه هن ر یر بول"
 كنج هب مرو لاتتو برج هلهجورب بو یلشاپ هغلوا مرا هکنج یزرطاخ |
 ردلاح یربرح هلقر نیکشم ٌهماخو لال «دنریبدآ عیرس ناسل هک ردشلوا لادجو ا

 کو هلول و هنادرک نودرکرکو رادهص رع نارش "هرع و رکتعاد ناربلد ناربفت ۱

 هلام حوا رابغو درک نالوا رداص ندناردام زوم یاب تورو هزز هضرا

 خرچو یدنالو یمارفصبولوا ریغتم هلبمد بلغ ملاجازمو  یدلوا هتسوپ |

Dy 7 ۱ا 2 "9  

 ی )

 هک ابوک یدلاق ندکنج یاشامت بورارق دیشروخ دید بولیروچ یشاب كراود ||
 یداوازقاب هبانا لوغواو هاوخوا انا بولوا نوکر كن زانوک تمایق نوک ۱
 ندروع دونحو لاد هترصت و مش همش نالوا هدنفرطراک دنوادخ لاح تقیقح

 نعد نکیا هدنددص قلوا لاسعفاو تم زه ثعاب ناف نا لادح نالوا رداص

 ناخ مریدلی نایب دب رانات رکسع ینعب ناراک تنایخ نالوا دوهعم یراتمپام هاناج
 دن رکسع یرفتمت یو رولایلعو .رایدلوا ناز رک بول وا نادرک ور ندنتعاطا

 ناخوراصو هشتنمو ندا تاذک رایدلیا نارب رشم "هللوحو ناراب ربت
 هد هکر عم لوا هساکعا رارف هروگ یزام دو کا ام دم ۲ نابمرک و

 هروع هایت بوم زوآ ن رهدازکب ودنک قافتالالیع یسهلج نيغ وأ سا

 مریدلب درع بوشود هفرفت همور نیدهاحم هجریدقتو رایدلوا قم

 بویلاق درفر ردا درنو كنج یربغ ندنرکسع سال هلیقلخ وبف «دناب كناخ

 سال روغ ۳ رلیدتا تم فرصو ا یچس هه را رلنا قحا ۱

 هن رلقیشا نام و بودانظ (قیشا )یرانو كی روک هلبارهوسک ضاب نیرکسع
 نیراتارح ناب رک بولاق تاق هدرانا رخا ردروهشم یکیدید ردا كنج یش

 نانلو هدناخ مریدلب فارطا هجرکآ رلیدلوا دیقم هنکرادت ك صالخ
 ردق لع بواوآ ناشفناح دنلوب ناش یلاع ناطلس تاقلعتم راسو امماو ارزو

 دسح ی راکبا هورک لوا نکل  رلبدشروآ مکح هللا روزرپ موق لوا رودتلا

 ریاد ریما هصن ندارما نایعا تویلوا نکع یرلعفد دعب نم نغم وا راش یو

 یسیکب رلکب یلیا مور ندهلج یداوا ریشعت ةمعط ید یسهجنو ریسا هدنلا نمد
 ردشل وا دتش یژکآ كندالوااشاب شاطروع و كل یطصمو كن دوادو ك زو رف

 مج ید یلغوارب مان كب یشخ بولوا ریسا هدهکرعم لوا كیع ًاصوصخ |



 یطصم هدازهشو ریدلوا فضرب فض هلا هوکشو تکوش راهظا هورک هورک

 | یلچ یسومو یلچ یسیعو یدا یلاو هنرتقاتس یبا هکتو ییا درج هکی لچ

 | تیدرا كرکسعو رایدبا یرادمان كنادناخوب و یرادم كنامدودوب یسیرره
 ناطلس نالوا هتسرون ءدتنطلس غابو لالجاو زع لاباو رلیدروط بولا
 ۱ : داقوت و هبساما ۰ ردرومشم هدنشب ناهح نیطالس هلکع د ناطلس یلج هک دې

 ۱ بول وانا ر چ *یرالاسمس یدیشلواهدوسا هدنرلتداعبهیاس كنایرلت الو

 یدبعوت سونروا هحوقو كب حوتلامو اشابشاطروع و اشاب یلعنداماوارزو

 یدجازوک الاو كب نابلبو كب بوقعبو اشاپ دارمو اشاب نسحو كب زوریفو كب
 | رادنلوا نیبعت هنتمدخ هباب دنلب هدازېش لوا هرزوا موع مور نارادمان راسو

 3 رلیذلغاب فص هدها هاك زادنا ریت زاب سم زراسبم كا هصنو
 "هدرور كیاشع لا ادعام ندرلنو كلذک رلیدلغاط نرکح كنودع هدفاصم

  لوغ نا كلوا نارفک لوا ندهلجو یسهفاط رانا نالوا یمن
 |[ توادع هکلب تفلاحم ةبفخ هک اما تمباتم انروص یسهفلاس "هرمز كتشرم

 | باسح هاپس هلج «دعب  یدبا رارروط بولوا راکبلط هلا قافن قافتا هنتمس
 | راج روم هایس ید رو فرط نی زا  یدلک هلت زرابم كب ناسقط نونلوا

 یلغوا نالوا ناسارخ "یلاو هدلوف غاص هرزوا ینامرف بولوا لوغشم هنبیترت
 اول بحاص یارما ربتعم هجن ازریم هاش ناملس یلغوا رکیدو ازربم خر هاش

 كباح ل وا هلا رشک مج ځد ینلغوارب مان نیسح ناطلس بودا رارف هلا

 | مایف هاشنارم ازربم نالوا یدالوا رک | هدلوق لوصو یدلبا نیت هندادما

 ]| هکردنکسا از ریم نالوا ناهفصا ک احو دجا ریپ از ریم نالوا زاریش مک احو یدتا

 ]| ناورش بودا نامرف هنتنواعم ثلوق لوص ردرالغوا كنلغوا مان میم رم

 | ناقع هرف یسیلاو رکب رادو نیترهط یک اح ناحیاب رذاو هاربا جش یکاح
 ناهاشو رلیدلوا رادافف ندندرا هلرکسع یربک اح كلام ییاثما كنو و ىرداپ

 ! یدلوط یداو لوا هل ركشا كناتسک رو نالیک و ناشخدو ناردنزامو ناتسیس

 تاتلاع باتفا تولوا ناتتسبات لصفو یداوآ مش ةن وم ار لوا هکناص
 باتی ندکلهنشت باودو ءاپس نیفاوا عقاو هدنسهجرد یجتلا كنجرب دسا

 43دا نوک همجب یطازوتط نوا كنس اىد هرو نم هنس یدیشلوا
 رذطا ندناجسا تفه ةکئالم كحصدا ترشاسبم هکعشلا یریمخرح كنيفرط
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 یی ولع» هرضفو ید اروع یدتا دس یی ودع هاکرذک بودا لاي یردنرداا 1 م ۱

EGE ANT, CA NT ۳+ ۱, TA PS VE LOSE 

 یساووا قوبچ هدشرق هبروکنا بوشالوط ندنلوب هبرصقف هدننیدلوا || _
 نوا هع ماست هکب تومن نالوا یلدا هب ر وکناو کا لوزت هلع مان

 ناخ کب زاب عل یمودت لراکدنوادخ ع نکیا تا كمردنوک ربخ ۱

 ناوسورپ لوا هللا سابق رکسع هو هدکد شرا بولکیربخ یوه كرابرهش

 بوردزاق قدنح هنفا رطا كن رکسع بول وا هرزوا سارهو فوخ ناخ ماا 2 ی 1

 هک رادت مک بولوا هدامآو هات هکعا درن و كنح هدو یدابا نصح

 هلا راکش ودعو رارح كرم ناسفط نا مربدلپ هد لوا یدلوا لوغشم
“۰ 

 رکسع رادرک دب روع اماف یدلبا رارق هدرزع لا ھم تواک هبه روکنا

 رلد دل ا یفرط وص نالوا یراح ناورمو ك رب دام هلکع | راغلا م دةم هلا رانا

 الب رک بئاصم بواوا نوبزو زجاع ندفازسوص یک نیسح لآ مور هابس |
 تناح روصحات رشح لوا روصتم هاشداب رلیدلاص رظن هنادحا كنسهننف

 تو ,دروق نوامه عان وا ه درب عفن صرب هلا وح دزد ندنف رط هب اب هوک هک هدنابع

 سکر ھه بول وارادب هليا هابتناو ظفت رال وغهرق هک لوا رایدروک یلوا یکعا رارف

 بودا شورخ ایرد یکیا ( مظن ) یدکچ راظتنا هحایص ها راکفا رازه
 درسر وج هدق د) وا حابص نع (C2 یر ورګ یدتا سروش ٌهفرغ * یرح»

 م ردا الوا یدلبا رول رب یلاع هلا یهایض بوریدلاق شاب ندفاق “ړو تاتاهح

 یراودنک تاذلاب نوا یالا بدترت هرزوا یرلن ورقم تنی نوناق یزاغ ناخ
 هد وق عاص هلا یر)هرواشم ماقتا 3 ره ءا ما و ماظع ءارزوو تولوا را

 رایرهش ردروېشمهلکم د (یلغوا قلیو)هک سال رک اح بودا رارقیرلیھاپسیلوطانا
 یرادقم كس یمرکی یدیشغل وا توعد نوجا دادما نیغلوا ناق كلامج

 زاوا دعرو زادا كن رکا وخ هد رع و وعنجو را وگوخ هدا و راوس

 ندا هک كن ناعلس ربمآ نالوا یدالوا رک او یدنل وا نیعت هندادما لو عاص

 رادرس هس رکسه ییا د یدبآ یرصت» دن رافام یدهرفو ناخوراصو

 یک هدنما قلخ كولب هدنساففو رادمات ناخ دب زاب راک دنوادخ تاذ هدنبلق

 یر ەدكىدو هداما یر ره راس و نیع نايف ولعو نارادممس "هممزو نایهابس

 یزالوق یلاع هاکرد ناب رهلب اص وصخ بولوا هداشک کی ندتلود یودع



 تو ۳ دوو a ید

 رک و رکب رابد كلولمو نالبک وناورش نیطالس نالوا نانعمه هلا
 رام وا روانو راب 7 ناقاخو ناردنزامو ناتسس

 2 و تا آرد هیت هز ءادلبا لاسر نوا ن ا 9 قاش

 | یر هک كدیسشعا اجر یش چوا نددنک زب .یدا لکد قفاوم هنتلود قاوا
 فن سم یکیا لوا ىد وار سیم ی هل دم ها یدآ ی FON خاک

 و ارد ر اما هل وا رسم ج درازا هکر 9 درما رو

 6 1 ها شفلوا هدارا ورا کا رس

 1 یر یدرب و هدناف هثرطرب و ی و دن كرلععا  یدیشاوا
 ؟۶ قلوا ٠ th ا



Eییروروم كلم كماکح نالوا نادرکرسو هراوا ندنرتالو بوناوا لاسرا  
 هرشط ند مور بودا ین دوخابو اعدتسا ینلا سرا كنار فسودەرقو اجر

 نوجا یسغلوا لاسرا كنلايعو لدا كنيترمط صوصخاب بودا امنا ینسلروس
 یدک ا لوبق رلصا یدرولک هناخ مریذلت هکر همان رعش+ ییعلست كن سهعلق خو

 هرس. سدق ربما ترضح بولوا رداص یرافیرش نامرف هسلنت كرلبعلبا یتح

 رادمات ءارماو رابت ءارزو راسو یرانف دمع اال وم ندهاظع یالع و یراتمطح

 هدنسهمانروع خ روم (هاشبرع)راب دلوا تسایسعنام بوراتروق یرایچل:ا قافتالاب

 هدر ر ما كتسکیا بودناتیامرو بدا هدردما دنا لاسرا روک اک راز
 یک یسیماسا سان راس یروعت هدمانیکیدردن وک ناخ مریدل یدردنا الما

 ادیوه هليا طخ نوتلا یتسیماس سا كن راودنڪو اشنا هلا دادم روطسل |نیب

 ا یلسا بحاص و ناتس ناح کی کلام یا مردلب هصقلا یدردا |

 باغ جد هدکنحو هل غلوا رفظم و روصم هدرلهراصیکیدت | بول وا ناشفا

 رابتعا هبناکم نالک ندروع فرط هوجولانم ًاهحو بولب ررقم هبودنک یکقیا

 یودبا روهظ بحاص بولوا هدنوق یعلاط كرورغ وید رووت هجرکآ یدقبا

 تریغ هدنراهفیطا تایطو هدن را هفلرش تیلبج نکل یدیشلوا مولعم هناخ مریدلی

 هلیا هایس تژنک و هاحو تعفر واکدو نیغلوا یعان تکلم ترجو یا30

 دسردبا روهظ هنره بویمروک اور یغلوا نادرکور ندهاوخدب نعشد هلام

 مزام هكا لاتقو برحو مزاج هنکودبا ندقلطم مک اح هاکراب و ندةح فرط

 ریمآ باتع هل وکر ازه یدرولک ندروی فرط ا رلیچلیا هکر همان ردو هنرهبول وا
 نددح یراهتکن كشفرط كرەديک یدردا لاسرا هلا راباوج رکنا مثخو

 هناپج رابرهش تنطلس نایعاو تلودناکرا قصلوا نوریب ندسابقو نوزفا
 ع ربصم یدیا راردیا داشرا .هنفرط ملص مدبمد بودنا هفلابم هدا تحصن

 نیتردفو توق كرو هرزوآ یماوعف ( دره هراصبو رفح ناوتن نمد )

 ماشو ساویسو نیسهراحت نالوا هلبارصم ,ناطاسو نیتژکو هبلغ كنبرکسعو

 هکد نچ ره هبودنک ینکیدنبانا ریو بارخو ناسکی هلکاخ ندزوپهیدادغیو بلحو
 لررابتخا یکسا ندارما یدقیا لوق یزوس كنهنسک الصا رلیدلیا نام

 نوجا هاپس عج بویلوا دنهدوس یرازوسو دنسلد یرادنب كرارادکما یمدفو
 هلاتف برح و دسنم قرط ارفس دیدم تا یدلیا هدنکأرپ راهما هفرطره



۱ ۷۰ # 
 رو م وجه ثعابضرغ ندرابخا نانلوارکذو هکر دمولعم هرلن دنا را وت بتک عبتت

 هلریالح دج | ناطاسو یبس كنسلک همور رادو ییملوا با رخ كساویسویفیدل واهن

 هیلعءان ردوا ےهفت کودناهداعهن بول وا دلم هن رویت «دنبباموو یلاح تیفیک

 هلع وب بوناوا باتا ند: رات ( یدزی ىلع نیدلا فرشا) یوم همان روهت
 :ندنهرمط ناخ مردلپ یناجیابرذا راید هک.دا شفلوا نایب اهدنم  یدنلوا جرد
 . راشهروب اقا هودنک هن بولوا رهاظ یرافطل مرک هرکص ندنوک جاقرب بولا

 نک رب نیترهط نيغلوا لقن هبهسور نهرلا قدرطیلع ییایعو لها تیا یدا

 هلا ترارح لوا بولوا نب ز>و لولمو نیک هنکیدشود ادج ندنتب لها

 | یالم هروهن هدنا یدا شک هناسارخ زونه ځد رویت یدلیا روهت مزع

 | راهظا وید یدنیا مظ هلوةموش اکب بویوقیلا مایعو لها ناخ مریدلپ قحلوا

 ناخوراصو یلغوا نیداو یلغوا هشتم دوخ لوا ندنیترهط یدلیق یوکش
 ترا ندزمدادجاو ابا بودیا تیاکش ندناخ مریدلی بوک ادرف ادرف للغوا
 ردشعا روو رود ىز بولا ندزعلا [ رهثو ارح یزمتکلع ندیا لاقتا هلا

 بوردنوک یچلیا هناخ مریدلی ناطلس ناخروم مدقا ندنوب هدنراکدایا لظت وید

 هبط د روع هدکدتیا لاسرا هروع فرط یراچنیا هليا هتسیاشان باوج هجن
 3 1 بابو بارخ یداویس هلا هرهاق توف بودا راغلا هی رزوا ساوبس تواک

 ت هک ندلهاح ه_.موز] [صه هذ تیام A وآ رب رج هدالاب یک دنا

 كنا ردهاشداب لذا و یزاغ ر ناخ م ربدلی « اباوح هرارو نم ندا رظن

 مز یشرا هلیماشا نوخربشعش یولوا داهجو ازغ یشبنجو لاصفا ایاد

 یعضو فلاح هنطاس نوناقو هننسو عرش  ردقلا ناق ندنرمط كنيک شم

 هناتسا بولوا رداص زاومهان راکر ندرس هسبا راو اما زرولی نیفیدلوا
 هکاشاع الاو ردشلوا زکناربصقت هدهلماعم نسح ها ودنک و نکتدوبع هتل ود

 یدیدا عمط هزکتکلع تولوا یرااضر هتفیدل وا لظ هرس كنم زاغ هاشداب لوا

 ناطلس لوا هکنوح اماف ردهدزکناشن تحاضف بناح هرس تحابف هلج

 هندهاشوتازغ رورس لوا. الوا یدلوا ادب وه و رهاظ زکشاکش نداتهه ف

 احر نیسهلوا وفع زکهانک هدننلدعمرد مدیا لاسرا همانتعافش یرو وا ندرس

 کا هسرواکب اوج هليا قی رط هل هدب وب و ملهیلبا ساقلا یزکنکلم بودا
 همان ندروع هعفد چوا لصاخاو یدلیا رطاخ بییطت كرد « مل هديا لع هروک



 كنسدحص * یدلوا نوبغم هلصرح راهن ) مظن ( را هب هکلهت

 یدرد) وط هلتس

 اویس ماشا 4 تسوپ

 یترهط نالوا را ناحاب ردا نالوا داسفو 1

 2 ال یا

 , ریدلوا هناور یرعوط هبهلح یک وقف داب بولوآ

 ۱ ار یدلب ۱ اا قار ۹ a ردم ا نودوا فارس

 نیرودنک ود زب 3 ید بوارغوا ناز برات عمط سا كل. و لوا هکرونلوا

 نوخ یر

 هکنوح * ندا هاج سرب كهاح لها * ندا ها رک یمدآ ردصرح # یدلوآ

 دز ندنآ ( رن ) بیس هدئنبلا دنرهف رونل و # بضع هم وقر هبدلیا قحا ۱

 ا كىس ەرقەو «یدردقاب ا تودراهبح ن رانا وسا بور دچا: نرق

 یدل وا هجوم هنناح زی رت نودا تعجارمع ندهاش هدمب را زا

 رکسع هنن ریتم (ناتسجروک ) هرکصن دف یتسهعلق (نیدرام) نالوا هد !راذکهر

 هعلق بودنا ماع لتق یتسیلاها بوراو هدادغب تاذلاپو یدلبا لاسرا نا رکتراغ 1

 روع هک مایا لوا یدلوا اور یرغوط هزبرت هرکص ندکد تا ناو
 هرفوربالج دجا ناطلس ید ناخ مردلپ ماشو تلخ مزع ماجر فدب :

 دف شىعا نودا عجج سای ف هات نوا س

 كحك هناحایرذا هلدصف بیدات ی
 و و و ف eR رهدت یزاوت- سا راصح لوا ریخت الب |

 هژمتعافش دجا ناطلس نورمهدیا حازتما هلیقاخ ناساب زذا فتو هرق رلیدرود |

 رلی دن | نام رف هنس وا لقن هبهسور كنلابعو لها نکل یدلر و هندترهط هل -

 ندو یدنل وا دصق اج هدهلىاقم وب نوڪ ا یددلوا لر دا هسا ويس هلو |

 ناطلس هدهار یانلا رایدروب فیرشت ییهسور هلا تداعس هدبراودنک هرکص

E,هدادغب یدلیا برع قارع ی  . 

  رومعم كحروک نیکیدنا بارخ هلو یدابا تشهم دادغب دادم روع : هدک دلک |
 هلیسوفروت ناخ یدلیا داهنجاو یس هتم راول تونل اه

 عج تواک ه- باب هلا جردن یباوت نالوا ناد هدراهاکز رکو ناشیرپو قرفتم

 هزانات تیک رارکت قهلوا لصاو ربخو هرادغ روت رایدلوا |
 ناطلس حب راو هن رزوا كدادغب هءعلا ىلع هلا راغلا بو نسعت

 رم هلا یتشک رب بودا رارف رابتحا راک رخا یک ,ینیدلوا

 قالم هلا رهاط ناطلس 3 هدنسهنوآ كر : ںوک هب هب اش و ندطش



 روا الو دعب 3 ۳ را و اوا دم و هبل

 اب دروس د راواره یخ

 مس
۳ 

 مر مع هرصچب - نداجو ید ا هرات ر 2 را

 فا دب دلو ن داخ ر كد رترضح 5 12 ا

 3 اف ا 5 مده i شو ا لا ا ر

 3 | نوفلاص ندنرب ره هروک هن رارادتفا ندنرامعتتم رهش اما یدلیا اقا هرزوا

 ۱۰ ۶ ا حاراتو امغب د یا بوراو هکبلعب ندنا یدلا لاه ها

 | یدیشا لاسرا را کا هنا( توری )و( ادیص)یدنیا هجوت هیارضخ قشسدآ
 .رلیدلوا قوم تولک هدران وک یرثداوا لصاو هتشمد هلا باح ی عایق |

 بوک هتشمد هلبا سایق ی رکسع ن وجما ترضم عفد یدرصم ناطاس هداتناو

 یدلناق نواب راق هدر یرب میظع شاج یکنا لوا تویلغب رافص نیر ط

 0 | رصم بیرق دهاشخا تبئاع یدلتا هناسآ حوا لاش هل تولک هکر ح نیمز

 ۱ ق ققشەد ید (روجت ) یدلیا را رف هرصم ( ناطلس ) بولوا عقاو تع زه هن رکسع

 ۱  رمف و رج هدنسهرغ كننابعش هروب نه هس بودنا مادقاو موجه ةنسهرصاحت

 ۳ ردشماغا هثارع لها ماظ حاعح یرافس یکیدتا هتسیلاها بودا چ ها

 ]ا نيغ وا رومشم هلا تالب بر یژک | كفل ماش هکر در وطس ه دیک راوت صعب

 جدن نی هدیا ناسحاو ماعنا نوساک هسز وس ید مک ره تودا و هلبح

 ناجحا بولوا عج سوش زواصم» ندکیب جوا . یدردنا ادن ود مدیر بح



۷ 
 هاش هدقدنل وا جن هد طالم و ساوبس ابدتمو رلیدلدا مالک طنب ودردکرک

 بویآسلا جارخو حاب ند (نترهط) نالوا یک اح ناحاب رذا ناخ مرداد یزاغ
 ندءباو روع وخد نترهط یدیشعا داشراو تلالد هنلو دایقناوتغاطا

 ا ها,یلیا رورعم رذگ نکا لاسرا همان تباکش هروع ندناخ مربدلب نيغلوا

 نب راتیج زوسلام ةعاصو بت نب رابضغو رهق غبت بوردنوک راربخ هداژن یلاع

 یب وشاو هنتف كرادغو راوخوخ لوا هکرلیدروی هب یچلبا یدنا زیر شنا
 كنا زب هسرلیا لساکت هدکلک هیناحو رکا ردشلوا بجاو هزب كا عفد
 نوسلوا رضاح هنتفو هسا را 1 ززغسوا ه:هراو هب هناطلسو زرت هن دص

 روضح ناروپ نم ناریفس ریداللو هنناج روء هلا باوجو یرلیچلیا و
 هلیقاطا هغلابم هصن هن ریما تدح تالک هلوکو كناخ دی زاب هدن راکدلک هرو
 روهظ هدننروص (روم یه اذاف ) روم ظیغ هان یک یربکدنا ناس و لقن

 هدنمرحم حوا زو زکم هلدصق موش هنرزوا مور تالام فّقوئالب بودا
 شوخراوتسا راصح لوا یدتا باتش هکعا باس و بارخ یتسهعلق ساوس

 بودا ات دابتنک ن نیدلاءالع ناطلس نالوا هبف وعلس نطالس لدعا هک دای

 ناری و بوق ندنلم یتسوراب و حرو ناسکی هلکاخ هدنآر یدی-شعا دابا
 رفت كي ترد ندهعلق لها بوذا لق ن راطباض كنهعلق ادعام ندنکیدت

 هنګا قدنخ یدرغاب یدرغاب اح هتسب تسد بوریدزاق قدنخ قیعر ییدهاح

 *سکر راقب نیغودپاب یشکكيب ( تیب ردشریدلوط ینارپوط هنیرزوا بوربدقارب
 (بارخ ) ظفل هنساوا بارخ كساویس ( رن )"سک كدبما قحلوا سکع ما

 هک ی طباض هبطالم بودا تعزع هذ رزوا هبطالم ندنا ردشلوا 2 رات

 هدقدشالفاب هروزم رمش روک ردیلغوا كکب نطصم نالوا ساویس م اح

 ناشعهرف بودا ریت هلعپاوت ییهبطالم ځد رو یدتا راتخایرارف هار

 ۰ یدریو هیردنناپ
 یرابچلناناراو ندنفرط روع هلیکیرح ریالج دجا ناطلس هک قوقرب نالعلساقباس
 سولج هنر (خرف ) یلغوا نودنا لاقتا هئرخا ودنک نکل یدیشمریدتا لتق

 هايس عج اطابتحا نوجما قمافلوب لفاف ندنموسه هفارطا كروي هدک دا

 بلح بودبا مدقت همور یی ریمل برع راد بودلوا هاکا روی ندنکیدتا

 هدنناوک یحزوعط كلوالاعیر هرو زم هنس . یدلیا ماقتا دصق هنرزوا ماشو



 3 | هجو تراعوعماح لاعر ید هدا ںواک هه ردا ندا رل درو تراشاهنسان

 نیرا صح ںوردن وک رکسع دندن اح هاحراو رب دا ثادحا تاريخ ه وج و

 هلیقح اول ید ېب ( هننا ) نالوا (امکا يدم ) و رایدتا حف هلبناقحم مام

 یس ندننا ناکر بوللوا نییعت رارادرمہ جد هنفرط یلوطانا و رلیدتا طبض

 بولوا چ ید تابصقو هءلق هحصنو هدنرادو اکو یکرود و هبطالمو

 ردشلوا هبافع نام ریمص

 ناخ دزباب هب شندش لیخدو روم موج# یتارعو دادغب کاح ندرکر ارف #

 تسکشو رکاسع ندرک فاص.و مور بناح روی ندمآ ببسو
 ۱ 4 نایهور ندش

 : 2 ۱ نا ىلغوا ساوا ناظم نالوا نکا قار ع و دات هل هدمانا و اقافتا

 | یکاح ناجاب رذا هک فسوب هرف یلغوا كب دج یلنوسق هرق و رالج دجا
 رشا اجلا ہرصم ناطلس ودنا رارف ندنلا ر وهظ بحاص وک یدا

 ا یرروپ رم پوردتوک لیا روسع# یدا

 | فسو هرف هللا دجبا ناطلسو یدلیا لتف یرلبچلیا ناراو ( قوق رب ) نالوا

 یرارامتعا دره لوا هدنناب زصم ناطاس هرکصندکد تار وره نامز جاقرب جد

 | صالخ هلق رطرب یربره نامز دعب ردلوفنم یرلقدلوا سوبحم یتح بویلوا
 رورعم روک هدن راودل وا لحخاد بواک رلیدتا رارف یرغ وط هدا دغر بولو

 | نیما لهجورب ندروت رالج دجا هکیدیآ لحم یکیدنبا هجوت هنتم ناتسجروک
هنسهظفاح دادعب ییرتهر مات جرف بودا رابتحا نطو یالح رورضلاب تویلوا

 

 یرغوط هناخ مرردلی بناج اعم هلفسوب هرق هللایعو لهاو لاهو لام بوب وقیلا
 نډنف رط رصد ناطلس هدنراکذاک هنرق بلح بوک ندنارفرمن . رایدلوا هناور

 رجا رلیدلبا هعظع ب راح نواک هنن رااوب هللا هوبنا هورک بلح ېک اح نالوا
 جارو عذام دعب یدلبا رارف تلخ رکشل نولوا دلرلن و هبلخ رمالا

 هدایز ندنرللومأم هدنراکذشرا هانملاع ناطلس باکر بواک مور راید قعلاق
 دما هی اچ نطصم هدازهش ییسه۶ ر ۶ :هادجنا ناظاتب یتح فونلوا رات اعر

 هلا نب رارطاخ بوسلوا عرکتو ےظعت دیره لاک ځد هفسو هرو رایدلیا

 نالواهرلودنکو  تباکش ندنسدعت و ظ تولجا زوس ندنلاوحا روعو ردراشلا

 قاوا هرزوا كرادت هنسهنتف عفد بویفلوب لفاغو رایدلیا تیاکح نیردغو روج



 هکر و تولا كب نوا هنسرهو یدلیف احر یراذغاغش هليا زای رازه
 ندابادسه یکیدردن وک [رهاظ ھا شاب لع هکر ۰ تاور تح یدلیا

 ال وک ام شعب تردا لامالام هلبا رز نا كلراعلاب اوت ددسع نوا

 یهاشدا : بولوا تالاس هاش رط روزلو ربدن دریزو یدیشعا لارا
 نکنآربییم لیصح نام 1 و الا تاب لاسره »و یدلیا قوس هنفر

 تاود قدال كعا تات یا ؟سع هاب دصف رەت یراصح راوشد

 ردراشمالوت لود نوجا ي مظع رهشو ءاشداب را ج ك. هب یدع

 لا  هت اقا ا نیشیرا اتش مابا هوا دتم هرصاسح نامز کرد

 نوعا ی مربع عرش یا رج رجا هدا وید اتسا هک ردضار ۲ کو روفکت هساک ملل رز

 رمدیا 9 ی رس e بو و ةیمالل سا ۰ هوا تص

 E رقم هلل ود هز ا نا اود وا لامسرا ا | 3

 نالوا رک د حا نمد و هدنرف نالوا فاو هدراتل ود رخاوا هدعب ی

 یدتیا ابو تارخ یک یلود یاش نیهلحو مماح بودیا حارخا یر اسم :

 نالو راهتشا هلکع دیلکون وک هدغاط روفکت یماناه یلزراسم دف اط لوا زونه

 لغفلاب هدناح هطاغ نوراو هلوماتدا ناخ مردلی هدناوررب رد رنگ اب هدناکم ۰

 یلوماتسارات وک هح ند هلق لوا یدردناب قدوطق هعلةنالوارا وتسا یس اس و زارق

 یدروشود هارطضا مات ییفلخ رهثو یدلاص هلولو افا یرایوط بوکود |

 لو بر ندنفرط هدقداوا ررتم بالقناو زص مالع ندشناح روفکت تیقاع ۱

 یدلوا هرزوا لاونمو ناثیمو دهع هرخالب  یداک یدراو ل بدو
 هدنرادو سمو یکیرو دو هیطالمو هلاحرو 4 وهرف و هروم "هرب زج من 3

 هنردا رهشب تراعو هتردمو عماحعاب ترشابو اهفحاواو هش 2و خو

 86 برف هر رشا تراع ءا ترشابو ا :

 ندهلج هکعداقو نالوا عا ۲ هعراوهنمهنسزو 3 ندن هسزکع ناس رم وی ا

 ترا عر هد ەر روهرگ نوای روب نوا تم زع هل مور نوت ی

0 



Uy 

 ردمراوناصقنقح هنو هناج همان كفي #معماحو هرم ٠ ۱
 زوس هلهجو رب چ ردشفلوا ان هناعبط شوخ قلا » ید ریما ترضح

 یدرولوا لمکم هسلوا كرادن ید لوا رک | ردراو یروصق رب ناه ردقو « |
 هنلیمکت و لب هدر كروي ناب یییر وصف بودنا فطا ج د ہاش داب هدن راک د مبادرت 

 هاکترشع نوح ا هاشداب هنس هش وک ترد» یجدربما كڪګ دا لاژس ود ملي

 ناهجهاشداب یکی کید د «یدبازلاقیر روصق هسنل وا عض و هناخم>تردنوچل وا .

 یتسان» ه | هناتمخ ردادخ تاب دوخ و زکیدشارببعت بیرغ هن راشع ابودا بجعل

 هلا رخ كنا ردیمانب قلاخ هک ناسنا دوجو » ځدریما ترضح ردراو مناست 
 روب ناب قتمکح رداکد زعولعم قملوا كماشم یکیدتا ان قولخت هدیولوا ۳

 ) كنا هناضم هلا مارح هداب یمارطا تدب لوا ردیلکد ( هللا تب نءؤملا بلق |

 ترشعو هناضم> یس ەش وکر كنهناخ نالبیان هلا قارپوط شاط رویلیروک اور |
8 

 لا شر ییرلا راغتساو هو هیهان» وند « ردیمبجم هسا وا هناشاک نوا

 .دنچرا رابرهش عوعس دنساد تڪ صن و هد راک دتا ماهفت ا هلعرط و و مالعا ۱

 رلیدل وا بغار هتم حالصو بثات هليا صالخا قدص قحل وا ۰ × 1
۱ ۶۳۰ 

 اا روفکت ندش لوق جار خو راصح یکندابن
( 

N ) لوباتسا نورد رد نسم 

 و کتا بوناواهرمصاحیراصح لوبناتسایرادقم یآ ی تلا هکیدیشفلوا لقت ًافاس ۲
 الا رطاخ ندنهس یغبدلوا سیم یک هابیسییوسه كارت ۱8 ۱۱
 هزکف هعلقضعب هدنسیلاب زک دهرق كب یش یلغوا ۳ شاطروعت هدمابالواافافتا |

 لوا ندنلوب یلیا هجوت ناهج هاشداپ هدکدتا من ینیراصح هلیشیول وا لاسرا

 زاغو كصلک هلع نالوا روهشم هلکعد یزاغو ردنکسا بولوا ناور هتم |

 ولو راهتشا لما راصح یکی الاح هکرلیدتنا ان راصحرب هدناي تسوا كنسک
 راصح لوا ردشلوا دس هنراذکهر كنرایک نایتسرخ نالک نددفرط زکدهرف |

 رخ هثروفک: لوباتسا هرکصندکدتا هداماورضاح یکنح بابسا هدراوتسا |
 رود نوملک هسردک هفرط هره ودنکو نوا میلست یراصح توردنوک ||

 | ناحكحدا هظحالء یغناواهراوا ندنکلم هرابهب روفکع × رلیدتنا دیک اتو هبات
 ۱ زار بودا یرادرب نامرفو تعاطا ضرعو ۷ یرادو عرضت توارص هنشاب

 ۱9 ات اتکتب لا ا ارزوو رینابا لاسوا نولا ك نوا هلبا اده
 ۴۰۰ لب ت

۳ ٤ 



 کت

4 1۳ 
 یرلهرب>ذ بودا راسفتسا ندش اوحا لر هاو لا رادتفا نودرک هاش كحرو ۲

 هک ص ندنسادا اتو امد كن ناغوط هدنراکدتا لاوس ید ردیف

 رام و ليل یراظفاح هعلقو رذزاوتماو کرا ابا نان هاف 2 تلود نع »

Eنمعل | ةفرط هد بایماک م طلب هدک دید « نوسملکج ما جم وصخ و را رد راد  

 ندلاوحاو نلارف لاصخد حاقرب كاا لار یدتاںاتش ه وریک هدنګا

 رایدلیا وجو تسح هکد نحره هدهایس بش لوا هلا لارق نامرف هدنرلکدنا هاکا

 لصاو هنهاکباوخ رفهدنخرف ناطاس یدلوا رهاظ رار ندناشنو مان زک رھ |

 ترصت رکسع تولوا راوس هایت ناهج بسا رک تنش رب رگ ا ىلع قحا وا

 هناتشاع بویمریدجآ زوک هدةدلراو نیو رلیدلیا راغلیا هنعئد فرط ها راعش

 هیرارب یر بوروط وشراق هلا نيد تریغ یاضتام حد نییآدب نعشد رایدلووق
 یماب وق یلوقرب هدلاب-تقو برح یانا رلیدتا كنت یاهج هنب راشابو كنج یلیخ

Eبودا هلاوح نافطزو هنن رلّشاب هل رابم هنالذاغ ندندرا كّنسز یور جاش نعد ۰ ناب  

NAE VED TE mS aka 1 N O es 2 UG AAS DEEبا  

 تی EROS EEE Se ee LE Sa TRE ی تر a AR ۲ تب

 رلیدروب لوزا رابتخا یب هنیمز ندنعجو دیدش برض لوا تح یدلبا كانخز |
 یدعا تیاصا ررر دہ قجەنلوا فوح ۵َ رادوجو بویلکب یاعتق> هله

 یدلیا روهظ بولک هکیدیا یتمأش روش و قسف ندا رودص ندنراودنک اقباس
 توردشناب تا مجدد ر رارکت هسا لاح 4 نورو تربغ مادخ نالو ریضاح

 نامه بویعاص هباتح ییرلدلوا حورج ناهج ناطلسوپرلیدلبا راوس لاحای
 راکب راس یدلیا موصه هنرزوا كنعثد یک شتا ران ب ولا نارب غبت هشربلا
 دروفجآ هنرزوا نعشدرکشل بولک هترغهد رانا كع روک نبمادقا وب كعاشداب ید

 لوا هل | دابع) اتر دادما مالار جا رايد رک هلوا هسر رک هع" ره هنسروسنویف

 و رلیدت | لب دم هرارف یرارف بو ] وا ناشدربو ۳ ارپ دانعرب نعد هورک

 نوح یوج یس رک * قمع ره یادم نیک کک ( رابداکود هن وص هن وط

 ادع مهل ید وا رهاط * قب ط.یدلوا ز جلو ندرادت شک ۷ یار ه دنا

Eراد دل وآ ے م هلتینع قوئسو نمد عاونا لا ها نوع هابس 7 )7 ۳  

 نایم هدن راکداک 4 هسو 7 هلن داع-س ت ودیا سا سو دس هنسل اهم ساقی تیکت و

 هاش داب هدودل وا لکت یدل وا رداص یرلیلاع نامرف هسا رک عماح هدرهش

 اب دب رلترمضح نزعااهس سدت ناطلس ربما یراح دم نوکر هدرانوک هاو

 .یرلت سوح دا ولتداعس : :دتیح اص م با .ا!ںوراوهنساشامت دادیدج عماح ن نانلوا



 r دو تور و لا قاتا هرانا هک ات ا

 : هدیناحو یدلیا دهعت هکعرب و لام س ا یی فو دح یف نوا هار ۳ بوپابا

 : | هرصاحت تعاس یکیدلک اوباما ها مالا رکسع لاین ناخ مریدلی ناطاس
 ۱ زحاع بولوا لاحی لاعفد روفکت تح دا ترشابم هککود توک ال و ۳ تودا ۷

 ۴ بوک نده وط هلا ناوارف رکسع بل ارف 9 سورکنا هدنسح یغددلاق ا

 5 ۳۳ وا جوک ی هرز و زوا یو
 تك

 ۱ نیدهاح ناراو مدعم رليدوةبلا هلا وک ییرحا فصن و رابدردن وک

 دم راکزور نام كحم دا زل هلا روصنم ر e ا یتا 9

 ۱ رلیداوا رامورات بویمهلوا یرارادنقا هرارف
 7 اا :شیتفت و هدا ناطاس تعزع و لوک هعلش ءا ءادعا ندرک هرصاح )

 رهشو ریبک عماح ءان ترشابەو ادعا شح تعزهو ۳ عوجرو هلو

 ۱ ( فیطا عماح نیش و دننوز

 .زوت واز وب هدنسهتسزکس ناسقط ز وی دب هکر در وطسم# وب هد راتیسیل د سدردا ان الوم

 . ندلا وحا و هانملاعهاشداب نکیا دد رصاح وشو دهن رزوا ی ویکی نعندیرادتمكي

 یثرب كن ههآ هدقدلوا ماشخابول وا روضح: هدناغرویغ ہا لوا حلوا ہاکآ

 | راوس هرا ههر شخررب بوتا مالعا هنیرپ جه ندماقم یلاع مادخ ید نوچ
 دعر یاد ندرب مفترعرب بوراو هننیق راصح یکم راداپ هدیراتبش لوا برو

 كیناغوط راید رغاچ وید ¿ ناغوط هر هکب ناغوط نالوا یظب اض یلوبک هلا اد

 وول یدل وا مک هلن تسارف یاد بحاص كح دا وک یاد صو جد

 ۱ تاون هلبا بادا ب ناغوط روب نم ندورب یدزاب هدا عامو صقر ندنرو رس



XU ۶ 
 یراناشیلام نامرفهدنسهنس تلا ناسقط زز دب رایدرب و رارف هک ا رافغتساو هوت |

 ندر یوسک بوبغا زخات تعاسرو نآرو بولوا مج ناوارف ر 8
 یحزوفط كنسهرخالایداج هروب نم نسو رایدروب نارذک هنفرط یلیا مور ۱
 برد هجرکحا یدنلوا هرصاح ندرب بناح بولیراو هنرزوا كينالس هدنوک |

 نکل رایدنا یعس نودیآ رودقم فرص هدادما هلا یر كنرف نشد ندنفرط

 با نادرع تمه هرخالاب تویلوا لئاح یدادما كرتا هنموسهو مادقا رب زا
 هکر ادعلت نم»ب نالوا عقاو هدایرد بلو یدرکه فرصت ةض بولو | رمی یھت

 راردنا ا < هک ا نا همالسا رابد بوشلاب بوک یراشک نعد هرلاروا ایزکاا

 ف هدلاف هدنخرف لاسوب ًامامتفارطا لواو رهش یکی و بوک هریضس هیاکلاب یدیا
 ندنراتفو هن اما یدلوا عنف هنسوب كينالسهچرک هدنخترات یرشن انالومردشلوا

 دج هر دیظع و ناهج هاش هدعب ردا تیاور ود یداا نعثد هرکص

 ۰ رایدلوا ناور ههسورب بناح هن لردنا نایاب ی رکشو ناوارفو

 لاعف دب لار هب راحو جن الب ندرک عوجرو لوبناتسا ؛ءرصاح )

 ( وا تم زه و سوردنا

 نبمزیور نرطالسورب ندنزک باعحصارود بولوا هچظع هدب رب هک هینیطنطسف رهش
 بولوا هدوزراو یرارکف امادكناخ مریدلی ناطلسس رای دبا رسک هنب ریخت و مش

 یسهظفاح لرادحرس ندتهح یتددلوا یجادتا هزواک نددح هدرهاظ كن روفکت

 یدعت هب هیمالسا تلاع ك )ارق سورکنا هدانناو یدیششاوا عدقت هنصف لوباتسا

 هداسهذس ید ناسقفط زوی دب هن نوا ادعا عفد هلل وا عراش یراربخ یزواحم و

 هدننح یرلغدروم نوامش لوز هب هنردا بوک ندنلوسلک هللا را ترصصارتسع

 مالعا ییهجوت هبناح لوا كمالسا هاشداب هنلارق سورکنا كنبروفکت لوبناتسا
 مکح رایدروتک هنهاکرد دنجرا هاش هلا دنو دیف بونلوا ذا یسوساحر نوا

 لاسرا جد سوساج جوا امدقمو بودا رارقا یغیدلوا سوساح هدقدنل وا شبتفت

 هنفرط لوماتسا یتعزع نانع نآ لوا ناهج ناطلنس كح رب و رخود ردشغلوآ

 بوشودهنفوخ ناج قجلوا هاکاندهان ترصن هاش مودقروفکت یدردنود

 یتکیدتا هجوت هکیرزوا مالسا هاشداب هک ی دد بوردن وک ربخ هنلارف سورگنا

 یعرهش بو لک هکیدتبا دص هلا نیکو مثخ بول وا هاکآ ندمگیدتیا مالعا اکس
 كعود هنلا رهناکم هبنیطتطسق داب نالوا هيس نیطالس هاکتخ هلا ندا



ECF 
 ۱ 6 ىدا راو کس شیت كهاشداب قحالو لا هدأ تولوا لالو هته د

 مارا ود لو هراج رب هصالخ یرلیضاق روزه بودآ دعو هچقا كب یعرکی
 هلو اتسا و یداکههاشداب روضح بوبک نیسابل رفس هلیعمط هچفا ځد یشیخیدتنا
 هکیدتا هد دل وا لاوس ود ردن لیل صم هد) وماتسا یدتسیا تزاحا دکل

 ۳ وا نارعا رایضافو جارو شیفک داع زو نوجا هاشداب
 il لوبقم هدنرظن كمهاشداب هبلاق شو یرارب هک ان زسهدیا بصذ هش رار كراثا

 قو حابتحا هکهروتک شیشک نکیا راو مرللوف 2: هکیدروس هاشدات راهلوا

 3 هت ردیما دوخ كراوف كنس ردکرک لضاف و اناد هدهیاقن و هیعرش

 تفرعو مع راذاطوب هکنوج » ځد یرلترضح هاشداب ررولبهدبا قلیضاق

 یرلهوکحو قباطء ههللا تاتک یرالع رازالوا لماع 4 ربع نوصت رد رابحاص
 يڪ رولوا نک اس یرلبضغ لپس رو یدد « ردلکد قفا وم هنساضر قلاخ

 كنیشبح مد اما یدلیا باوصوقدص هدیاوج ون بانج یلاع هاش هح رکا یدل وا

 | هاشا ىلع نوا یکرادت كصوصخ و و روطخ هن رلکرابم رطاخ یسشلوا قالطا

 هرانو مهاشداب ولتلود بولو هجرف ځد رو زم ریزو هدکد نبا رودص یرلنامرف

 عمطو مادفا هئوشر نوجا شاعم هجو نیفماغلوا نیبعت تشیعم تمج نیکد هناوب

 ءالع صع) یئرجا نوعا تعح ر رگ ردرلشع | ماد تسب یییرودنک هلیسالب ماح

 ید هلشءو هچفا شب یم رکی هتجح ردروطسم هدیوانف بنک یراکدتا زون نيد
 هیفا شب یهرکی هددها كم تع مسرو دتا یکیا نوا هحاکن دقعو هجقا

 لاوحا رعشم یلظو رودص هعینش لاعفا هنوک و ندرانو دعب نم هسا روب نییعت

 ریکیاج هدنرلنورد كناهح هاشداب ردن و كدا ضرع ود زا روهط

 ارجا تاضقلا نب نالا اذه یلآ رایدروب هدعاسس هرو نم صوصخ بولوا

 « ۰ ردهدغلوا

 ( كیالس عف )
 هکیالس هلرلبک یرلکب هناپسا و هلوپ و مر ونج و كيدنو هدانا و افافتا
 رلشعا تعرع هغلق تراسخ و تراخ ییهیمالسا دالب بورد وک راعشب رکتع

 هبیهانم هلج بولکظقت رادمر هرودنک ندرلا شحو» رخو یدلکر خود
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 مارا لد لوا یمافاک هاب نالوا ثئابطنا ما یرلکدع | مادقا راک ظع داد ا

 اشاب ىلع نالوا یمظعا رزو یدلیا شومارف یتنطلس لاوحاو شون اما 1

 ندفرطر ندتهج ینردلوا لئام هتبصو قوذو هترمشعو شلع ند دق دوخ 2 1

 دادو لدع نالوا مزال نامه هراهاشداب نامز زه بولوا لر ےک
 كرهد رولوا طقاعس هلیا هوت رخ برش ردداتتعا قدصو باق صولخو | "

 یدلبا .لالضا تابید یناهج هاش بولوا عبان هنساوه هلا رکنا داسف یاقلا ا
 لطعتلود رومابویمریدلاق شاپ ندروجفو قسف زورو بش ید یسودنک و

 ندنسلدعت دوخ تا هل تاو یدالشاب هعلوا لتعم تطاس لاوحاو

 نیراد دردو تیاکش هړزو رلنروک لظو روج بوراو هبارخ هسورح كالام |
 داهطاوا یدردا تیاجیرالاظو تراقح رەزا لوا لها تیاکح ا

 و ۶

 دارم داطلسس یزافو دارت كلا ناخروا ناطانسو داب تبالص ناک ناقگ 2

 هنسو ق رصنلا رهاظ ناطعاش صع یالع ها روهط عورشماب لعفر هدن رانامز ی

 درید زردیک ززامروط هدتکلع كسزتا رکنم یهنو فورعم ما یدیا رارولکا
 یدیارولاق هل وش ربپآ هجن هدقدلوا لولحم قلیضاقرو یدیا رزردا عنمزیدریدو ا
 لابقا درفر ود ردرب كاریصحر ند اض یدزایا لو هسعک ندالع 3

 بغشو روش راهظاو بلطویعس هلراتوشرو هارایجکلید یکیکیدع, ید نس وک

 یلاع هاشداب هليا تیع» تیعرو هاپس بوک هنناح كسکر ه هکیدراو هيه ره رب

 راد ندتفغ باوخ راقو مج رابرهش رلیدتا تیاکش. بولک هنهاکرد تل زه
 تیالوتاکشو طن هد:دل وا هجوم هدح قامحاو هاتم ندنامولظء دایرف بول وا

 بولوا عج رشک ددع ندر وزر تاضق هدندم لپس تونلوا لاسرا رلعدا دق

 ناتسکس ندرایضاق یلیا مورو یلوطانا هکر دل ون تح مرایدل وا ریز هسب |

 قوفحو تناید لر _ یدبا ندنلسف راشلاق نایضاف یرره هکر ادرک دب ؛یضاق

 رک داد ناطلس هدقدنلوا زاضحا هرابرهش هاکرد تولوا رهاظ یرلتابخ لسم

 هدوا هاجر هدرهشیکب یتسهلج هرکصندکدر ویلا یییرلقح بولوا رواب هبارقق

 هده اشا ىلع زار داسفو لظوب ؛درهاظ رایدروب نامرف هد راقارحا بودنا نسخ

5 



 یا 7 انا هرکص نددعظع ةبراع نودا راغلا هنرزوا كنيضاقهلفغلا

 ۱ فرا تک قدصو تیدوبع صولخ دناح مر دلب ناغع هرف ید) وا لورم

 | ساویس رک ندنو ردشل وا ناسحاو ما أ رهط بودا ض تگ نغدل وا

 اجر داقوت و
aا تولیروب هجو 

ا تلاع ید رارابد لو
 ۳ بر ۱ قالا ههن

 ۱ ۱ رلیداک هبدسورپ هل لود هن هدعب یدنل وا

 2 ۱ وفا نآ تکلءعرضسلو ندش توفو مروتوک راد ناطلس یه

aAو  
 اوغا هنس هد و و قالفا امد د زاب مروت وک نالوا یک اح

 كنسازسان لاعا یدیشلوا ثعاب هتراسخ یدیمالسا كلام بور و

 نواه مزع یرغوط هب ینومطس نده سور نوجا كلرب و یسازج
 ندارما هلکلک یرخ یتوف كداب مروتوک رو نم هدهار یاشا نودا

 | هدنراوجو ییرهش ینومطسف نالوا یت یاب بو-الوا لاسرا رلمدا نیعتم

 | رایدلیا طبض یدرولوا لسصاح لوصحم قوچ كي هدنا هک یتسهرک رقاب
 . توكلوا ریه ماقلاب یرلتالو نوسماصو كيناح و یسهعلف قحاشعو

 | هنسهعلف بونیس كب راددنفسا یلغوا كلدیزیاب مروئوک یدنلوا مض ههیناقع الام

 ۱ ۱ را مات اد وع هفا یبا هیهاشنیش هاکردو یدنابق بود رارف
 | فاو هلوب یخ یماجر یدلیا اجر هنسقلوا اب هب ودنک كنسءلق بونی
 . یدنل وا تیاعر هلستلاا بوئیس تیالوو تیانع رظن ندرابرهش فرط بولوا
 1 لاصتسا ران ا روجو لالضا یدادب رابدنفسا دالوا نیداو هشثنم اما

 رلیدتا

eمشخو تایهنم باکتراو یلغوا قلبو هریشمه ناطلس ندرک  
 ( دماعع كالاع تاضف ندرک

 سالک لغو قلی و هدکدتا طبض ینی نکا كنتسالو سال اشاب شاط روم (ةباس

 : ۳ ۱ یغیدلوا هدبقرت هن وک ندنوک یتنلود كمالسا هاشداب ردیسهداز هرشمه ال وتعم

 | مارتلا یکعا لاسرا هب زح و جارخ لاسره بودبا دای#آ ضرع هلکعا هدهاشم

 | كنسهریشمه نالوا هدلادتعاو تفاطل تداهنو لاجو نسح تبا ادعامندنکیدتا
 یرانوبامه لوبقم هدکدشا ضرع هبا هرفاو یایاده ییسغلوا جوز ههاحلام هاشداپ
  هکیدلوا دن هلمجورپ هندنک كنفلز دنجرا هاش كراسخر یر لوا یدیدل وا
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 تسس یراناع دهعو تسردان یرالوف كران و رداکد لوما تداسنا ندرلنو و 112

 كهاادابع تولوا صالح هلا نوا a رازه ھن هکمدتا فوخ ردهقناطرب

 هکرلیا راذنعا بود مدنا تأرج هنلخاتسکو  نوچکنا لوا البر هشرزوا |

 نامرقهدعب رلیدک ندنهانک كروب زمبواوا نک اس یرابضغ زار كناهج رابرهش |

 رایدروبب نوبامه لوز هنیرهش هیلو الوا بولوا ناور هلتداعس یرغوط هنناح || "

 همی بونلوا ریه ًاحوع هینامرف دالب راسو هدنرالو یارس قاو ربش قا ندنآ ||
 هلتاود بواکه هسورب هن هرکص نکدلروک دفاع مزاول یدنلف هداعع تازام 3

 .رایدلپا رارق || -
 . ( وا تكلم رضست و نیدلا ناهر رایدب ناطلس تعزع )

 ره هرکص ندنضارقنا كنهبقوعلس تاود هکیدا ششلوا ناب هدالاب امدقم

 هل وا نیش ۳۹ سک ره بودا ی E یاوعد هلع رط لغت لوهع

 ربی ہت ینارطا لوا و یه رصیق و داقول و ساوس ید شعا روهظ ها یدادما"

 “ كب زوئوا یمرکی بولوا كلاس هجورخ قدرطو ثالام ههرو رم الاغ بودبا

 ناطلسو شلوا رابتعا بحاص لیخ هلا باشا هرصم ناطلسو رادرس هراوس

 رادمان ءارما نالوا راوسمه هب ودنک یدیشلو راهتشا هلکعد نیدلا ناهر
 یکیدتا رامظا هدرابد لوا و ییلاح لیصف هلکمروک اذا و یدصت ندرونم

 یهانب تکل تربغو یهاش تیج رلیدنا ضرع هنهاکرد ناخ مریدلی ییلاعفا

 كرادغلوا بولوا لوغشم هلیعج هايس هدنسهنس ترد ناسفط زوږ دب هلیساضتفا

 یضاق رخو رایدابا راغلیاو تعرس هباح لوا یک بقا باش نوچ هلازا |
 كننو سونا كرت نولوا كننلدو نرطضم قوا لصاو هنععس كنیدلا ناهرب

 هدن رق هبنمراو توی رخ بوراو هنندودح رکب راید یدشا كنها هرارف قدرطو

 ةعقور هد هراخع كلام هک هل ا ديما وب یدندا هان هب ودنک یرلغاط ب رہص ضعب

 تعوکحهلا بی رقت وب هدنا اضتقا كم ود ه ورک ناخ مردی بودا روهظهدیدج

 ( مکناهر اوت اهلف ) دنملود هاش هایس هکدنج ره هلو لوب هتعجارم هنهاک

 هک كم نامع هرق یردناپ رایدلو ناشنو مان ندرل اهر رلیدتا دنلب تسهزاوآ

 هرلغاط دالبو ندنجورخ كندلا ناهر یضاق یدبا یکاح هشراو رکب راید

 ىلع هلا راروالد رفت جاقر 7 .یلنویق قا تولوا روصضح ندنح ورع



(at 

 بودبآ راضحا هتزع ر وضح ینسیچلی| بوی وا لوبق نبرق نیغلوا لوقما مالک
 | الا زامربآ یزفبیام مو لادغب هدرمان نالوا دهع دن لوا هلوس راو هکر ایذروپ

 : | ەاشەجم بقع ورایدر دنوک بیچ لیا هل اباوجو  نوسلوا طاح هنتق و راک |مییلق
 باد

 ۱ لاک نجل 2 ا هنلخوا نامرق یربخ یراکدتا لوزا هارعص نالوا روسهشم
 شه وز ؟کسع هسا لاح 4 تویل# نیکحهدا همت ندن ارطضا

 . قااجلف ) قحلوا لباقم هرلباغع رایامرق یدریو رارقههلباقم راچان بود
 أ بولوا ناشیرپ هدیلوا هاجو نادرکور رابامرف هرزوا یجوم ( لطابلا قهزو
 | 4247 یا بواک تسار هشاطرب یعابا كننا هلا اضق نکردنا رارف ییغوا نامرف

 | بویعرو لاج لا-طا هلاءف دب لوا رروالد یزاغ جافرب_یدلوا نوکن رس
 | راتفرک ید كب دم یلغواو رایدروتک هنروضح دنعداعس هاش هلا دن و دیق

 | لاسراهباج لوا نوجما یسشلوا سبح «دننادنز هسورپ هدقدنلوا راضحا پولوا
 ۰ | نوا قيام قلوا ناسا ىح كنتبالو نامرف یکی ىلع یساپاب اما یدسالوا
 سا رو رایدروس نامرف هنسسح اشا شاظ روع

  هلکمد یاح قآ هدنتبالو ن اتیمرک ب ودا هار مش هل | هات ر

 | مج هناي نارا ت

 "| امدقم كرادرک دب لوا اشاب
 | هلق زسناطلس نذاو ماقتا دصق هاکهروک نتبذاو افح هت نکیا هدنسبح
 بولوا لایصح هدایز یتحل وا هاکا نددیضقو هاشداب ولتداعس یدلیا ما دا

 | هاش اشاب شاط رو هدا كاخ رز نیل مو كاله یاشاب شاط روی هکیدلاق لس
 | زکناظع دادجا مهاشداپ ولتلودو بوریو باوصاب باوج ندزوبوپ ها
 | یداوا دیفم رایدتا هلعاعم نسح هلا راهارک لصا دیو و راهاوخدوت هک دنجره
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 هبیرازو عرضت بولوا سوم كج روکی غیدل وا سوکنم یتلودیاولو سوح |
 ندتعاطا دعب نمو یدلیا راکماک هاش وفع یاحرو رافغتسا هنرلهانک بویلشاب |

 رازکت رارکت هنسلوا رارفرب هرزوا دهعوو رادناب هدندوبع ماش بوبغا حج ورخ |
 تام بولوا رکفتم هغ رب هدقدلوا ضرع ههاش ناهج هاکرد بودا رام چ

 هب ودنک ییلبا :شاطو یهدنرال توئلوا وهع رج توسیلاق هنکیدتا كنا دن

 هندناح هسو رب هلن داعس بوروم نینعت رونیس ید وص هنشراهحو راب دلبق ررق» 1 ك

 یرللوغوا ناخوراص و نیدنآو هشتنم هکیدبا شفلوا رک د اشاس رایدلیآ تدوع 1

 یسراندقالفا ندنفرط یلیامور هل !لوقعمان رپ دند رول رد لوا یداراردآ : 8
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 هکځا یدعت ههینافع تالام ځد یدنکو یدلیا اقلا هنتراغ هبمالسادالبو اوغا

 ۱ ۰ یدالشاب
 ( وا تعاطاو قالفا رايد ناطلس مزع )

 بودا قاسفتا هلا قاف لها یکاح قالفا هدنسهنس چ وا ناسقط زوبیدب

 ناهج راب رهش عوعسم یراکدشا ترا یارفو تابصق ضعب هدنرلیلاب هنوط ||

 رش یررکسع لوطاناو یلپا مورو رایدروب تعزع هبهنردا لاایف قحاوا
 هاش وشراقو رایدراو هشرانک هنوط هدب بولوا عج هدنکوا كروب زم

 یتفاط كحروک یتلاحو قالفا 6 اح رایدتا نالاتو نالا قالفا تیالو بوج
 یدا والوغشم هنکر ادن هللاقمو هل اغمو یدروط توری و هقرا هغاطر تواوا قاط

 تیعج هدیلوا لج كصشیرا هلع لوا یک فطاخ قرب ناخ مربدلی ناطاس

 وح نالوا یرارادرس یدلوا راتفرکو ربسا یغوجو بودا رامورات قعشد
 رافغتساو هب وت هنهانکو یدلوا نایشپ هتحابق یکیدلیا بودبا رارف هدو و

 یعانغو ارسا یکيذتا ذخا ندمالسا راد نوبلیا راکماک هاشابش وفع یاحرو

 هدناهز تهدخرهو یدلبا دهعن یر و هزج هلیسهدایز هنسره بورب و وربک

 و ببس هداف یکیدتاو و یدلوا كحهدا تعدخ یک مادخ ید

 تلود بوبالشغاب یمرچ د هان مرک هاشداب . یدتنا مالعا یتفیدلوا دی زا
 یکیدلباو ینایفط كانیلغوا نامرق رارکت هدانثآ لوا رایدلک 4 هنردا هلا لابقاو
 قولوا شرع ههانیلاع هاشداب هاکرد ینایصع راهظا بودا شومارف یدهع
 هدک دتن | قالتا راد ی ی قافا نام رايدر وب تع زع هه سورا هللا ىلع

ny 



 داس هرکص ندرت یراتالو هشننمو ناخوراصو نیدیا ىدا زرونچ هل

 ] نامرق بولک ید ایرف ندشناحیلیا دیج هداسنئا لوا یدیا راشاک هیهسورب هنب
 أ رایرهش هدقدنلوا ضرع ويد روب هدا تراسخو تراف یراید لوا كب یلع یلغوا

  ندنلوب نایمرک بودا مدت ینی ربضست یلبا هکت هلا رثا ترصن رکسع رک داد

 | هلببسح تبارق ندنفرط یسهریشمه كب بوقعی یلغوا نایمرک  رایدلیا تعزع
 ۶ ا درک ۳ یا ناطلت نکل  یدلیا لابقتسا بودا ديما ییهاشداب تافتلا

 ۱ جز یدنلوا نامرف هسح 4۱ یک راصح نالوا یریزو نکقیا هدهاشم یافت

 ]| رلید با تیاذع هکب زو ريف ںویابا رسم رمترس یرادد لوا بولیراو هنیلیا هکت

 ۱۳ ۷ ةتساف ییدتا نامرف ای رلیدلوا ناور هن راد نامرق ندنلوپ یلبا درج ندنا

 | برص بوچاق هنیلیا شاط بوایب نیغیدلوا یرادنقا هه لباقم بولوا نايس
 || بویلیاهرصاحم ییراصح دین و ید هان ترصن هاشدان یدلیا نصح هرلغاط

 . یرابیحاص تولاق ه سط ندراصح ااعر تالو صحت ید ینامز نمرح قافنا

 | ندنسهشاط اس هکیدلوا هلب وش ناهج هاش نامرف یدنا راشما رارف هراصح

 . | رمق رهظ»و تسایسو عتق بجو هديا ضرعت هنسهبح رب كنااعر هک یک رھ
 3 ةةعاصو یاخ مریدلی بضغ یدلردشا اد هلهجوو و هوا تب وقع

 ۱ | مدنک ددعرب دحارپ هکیدتا ریثأت هبرمرب هنولق كرببک و ریفص یناطلس مثخ
 5 ۱ هرکسع نيسو اما يدماداز وا لا هنهایک كرب ر سک جج ویدمەدا عمط هنسهناد

 1 هعلثو ریدراو هنرانک راصح یرلبحاص ریدنو ىا ضعإ تولک هاضم

 | هلچزرسردیا ردغ نون هزکو دنک دناصم موق یا هکرایدید بودیا ادن هنقلخ
 | لکوک هءالسا رکسع بواک رویلوا عیاض بودنا لک | رویطو شوحو یزکه لغ
 | لها باوجو یدبا یلکد هداف یلک هنیفرط زکهسا عب هلیغلشوخ

 ب | هرزوا یرادارم بواک هرمشط ندراصح راشخا حاقر تولک شوخ هراصح |

 | هدنرلفدلوا لخاد هرهش بودیالصاح عافتا هدایز ندنرلومآمو رلیدناص نیراهکرت
 | هکیلادعو رت ناسبعا رايدر و رخ نیدادو لدع كهاشداب هراصح لها

 || مالک لصاح  رلیدتا رابرهش مودق تیئبتو راضح میلسن هلبا قافتا رایدروک

 | كلام بو ریک هنفرصن داژن لاب هاشداب دالب حاقر و یارس قاو هدکیو رمش قا

 | ملا یلغوا نامرق  یدنلوا شراپسم هباشاپ شاط رویت یطبض كتهرورزم
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 هریضت هلبا یسیحاو یتندعم هوطهرف بودیا نیقا هنتبالو سال اشاپ شاط رو# ||
 اس بودا لصاح باسح یف مانع کا تراقو بم ید یدضعب نوروتک

 نایاب ف مانغو ناوارف یارسا ید تیکی اشاب و یدساک ه نهاکر د بانا

 هلا قلمو وسط هم رب نودا نیا هنتکلع قالفا بو یو ص هنوط

 ههاشنپش «اکرد یدلوا ردشلاق زحاع ندداسح رابساحم هک ردراشعر و

 لج بودبا ضرع یتهنغ لام یرلکدروتک د یچوا هدک دروس زو بواک
 هدنسارا هبمالسا تلاع ( رپشالا رحت ) یدنلوا فرص هتارخ یراکدلبا اش
 مالسا رکسع ىدا شلاق ةي بویاوا متفالاح یسدعلف رپالا ندنرادعلق نمد
 حّ ترّوص یدنلوا هرصاحم نوک ج اقر الوا رلیدراو هن رزوا تاذلاپ هللا

 دنیا هغلاپم هدکشا مادقا رابزاغ بولیررو تصخر هبامغب هرخالاب هح دکر وک
 رارق هفلوا راذک حارخ مورادعب بودیا راصح میلست یروفکت كنهعلق راچات

 ان هددسورپ هرکبص ندک دنا ریست ییهروب نم ٌةعلق رکر وشک هاش یدرو

 ( هللا لبقت ) رلیدلیا نیبعت فتو نوجا همام تراعو فیرش عماح یراکدشیا

 نامرف نیا نایصعو نیدیا نیا تعاطا یلیا نیدیآ فژطب ناطلس هجوت )
 "( نامرق نیا دوخ ةتشذک معارج فازعاو هیوق ریخت و

 بودیا لابتتسا یلغوا نیدبا هدنراةدروی هجوت هن ریضعت یلیا نیدیا هدعب
 هاشنبش وفع رهظم هلکعا ےل ت نحاشتفم كن رهعلق و دقت یتیدوبع

 هب هب اغع کلاغ یساذ عام بولی رو ه ودنک یتالو ربمزا و . یدلوا مرگ
 هناغوا ندا هک فاقواو كالما نالوا هدنلیا نیدبآ و . یدشلوا مض
 هدازېش یاس یلیا نیدیا بونلوا میلست هنسالکو هنب یدیشغیا لاقتا هلیا ثرا
 رایدلوا هلیقیرط ملص بولیراو هنتالو ناخوراص ندنا یدلریو هکب لرفطرا
 هدازېش عوج بونلوا قالا هنلبا یسهرق هلمببس راوج برف هدفدلوا عید

 هدنرکدتا تعزع هتبالو هشننمندنا یدلروی نییعن رارف لو راچ هناي ریما
 راک خا بول وا لوتس فوخ هب ودنک ندناشیلام ناطلس تباهم لغو

 تجر ال یدلیا الا هد یاب مر وک یک حب ی وهطسف تویلنا راستخا رارف

 رلمدآ رّعم هنطرص بوش وا تعض هراع تایرا تالو یدل وا قرص تعشمو

 هلکع الاحرا ندناهج یلغوا ناخوراصو یلغوا ندا هدنحمانامز زاو یدلنوف



> ۲ #۶ 

 | ییدکایژکا یدبا هاشدایر اورپی هدنرانوک دربنو كنجاناوتو یوق یلکیه
 | نالی ر و هاما الاح هکیدبا ندراهفیطق هاج رغآ صوصخم ههسور سابل
 رورا فر قر هدازغ ثعاب هنبقل مردلپ ردشلاق وربندنامز لوا رادعلخ

 | هصلوف رایضعب و یدبا راشعا رادمان هلبقل لوا اربک و اما هلغلوا راتفک

 | هتحال یاددب هند یودع یک هتعاص شناو هقراب قرب هدفاصم زور
 ناطلسو ناما ریما یراهدازهش ردشاوب رابنشا هلهجو لوا ندلجا ینیدلوا

 | نامز كنیراباب كب لرغطرا ردیلچ ینطصمو یلچیمومو یبلچ یسیعو ناخ دمج
 . | یهدنسهلحم لغوا كجهکت هدهسورب ةسورح ردشلوا نانج لخاد هدنراتنطاس

 ناتسکلام ناطلسلوا رد رخ رنا كن هدازمش لوا رو نم دجسم ردنوف دم هدد

 ا ا طبض الو سال یاتشاب شاطر وچ هدنرام كنهرو زه هنس
 تلایا كنیخاون نالوا هدنفارطاو كنربش بوکنماو بودا لاسرا هلبا سایق ی
  شراپساکا ردیسیدنفا كکب قحا هکمان ریما مانتیکی اشاب ینتموکحو

 | هکعا نیفا هفارطا لوا بورب و یتلایا ندو ځد هکب زوریفو رایدررم
 | بودا لاسرا هزو ریس نالوا یهاکتموکح ندیدق یکب سونرواو رلبدلبق رومآم
 هدمب نودا همش ود نیسهدا تمه هڪ نب رراصح زورحو هنراو

 ه رکص ندکدتا ادا زکی رب ره ی راتم دخ و 46 دروس نام

 درج بودا دهع صقن یلخوا نامرق هب ارز زسەلک هجدرآ بولكا

 ۱ ا ردشعوا ضرع هالعا رر هبا یرلکدتا تبذا همالسا لهاو ترا یلیا

 . | بودا قافتا یرلک اح كن راتالو هشننو ناخوراصو ندا هلا رادرکدب لوا
 ۳ قاطا ههءافم كلام ماغلاب یرلتالو لوا یدنلا یربخ یرةدلوا هرزوا قافن

 هسورپ هلبا لابفاو زع نودا مالعا هیرره نیفیدلوا مزال ماقها هرزوا كجا

  فرشهلبا ناهج رایرهش مودق یناغع عدق هاکتخحت لوا رایدروب لاسرا هندناح
 اما نالوا رومأم هنلیا مور ربیدلوا ماعناو ناسحا قرغتسم رپش “لاها بولوا

 تراعو فیطل هسردمرب و فررش عماحر هدهروب رم ةسورح هج شرا بولک
 فورس هلکمد نالغاچ آو رایدروب نامرفهنسان ماجو افشلارادو هناخرفایمو

 ندهوکشرپ هوک نالوا لباقم هرهش ردوص ربرب وچ نمرکد ج وا سابق هک یبوص
 ندتاغک هفاقوا ردرلشمردتا ارجا ندنتسوا رارک لام هد رو رلتراعبوروتک

 | داناو ردشفوا ادب روعشچ تایح بآ دنام بودا ےسقت هنالحم ینیسهدایز
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> ۱ 
 هل وات دیبش ناطاس یتوبات دیعس "هدازمش رلیدردتا شومارف یاند غو شو |

 هدنراوجفبرمش عماح یراقدرویانب هدنرق هجولبق بودا لاسرا ههسورب ها
 راج جد هدلح یرلغدلوا دیهشو ردشفلوا نفد هدراواربا راه نانلوا نییعت )عفت

 یرلتنلخاس یادتا هرزوا یعیدلوا نزول, له هدالاب یدلداب دف 7 هرزوا راود

 بولوا لسیرب زوتوا یرلتنطلس نامزو ردشلوا عقاو هدنراشاب شب زوتوا |

 (تانسطا و تارطنارک دو عاهللاو رول والی یلاشعا یرازیزع رع هجریدقتو ||

 اش فیط) هسردم و فور عماحرب بد رق هب هحولبق هده سورا کاللاراد ال وا ۱ ِ

 یارس هدنجما راصح هنب ادعام ندنا بور دیا تملرپ تراعر و رلیدریدنا

 ید هدعضاوم صعب و رد رل شهری دياب فد رش ععاح یلاعر ید هدنلب قم یسوپ#

 هبلاراشم موحرم ( هنازاحم فعاضتو هناریخ هللالبقت ) ردراو یتارخ راث
 هجولبقهد هسور بول وا روک ذم هدرالید هلتءارک و تیالوو روهشم هلةلخ نسح

 لوا ىدا راشهروب تعزرع هجرفت نوکرب هدنرلکدلیا انن ند رش عماج هدنرف
 رلیدریو داك ؛دکدلکتیرق هعماحا یذا راو ناطر هدنراا 9

 هرب ندورب یدلیا لوزا بیرق هشراود عماج یدراو بولک هزاورپ ناغوط
 كلشکر م هنوق هنيراتسوب مرک تسد هن هلک هکر لیدلیف تراشا هعفد چاقرب هلا

 هلوتتس نالوا هدنرک هقو یدکوب تاق یرغولم هنا فیرش عماح بودیا

 لاق یب وروق بواوا روضح: اعو هصوصخ وب رویغ ها شدا یدنوق بوراو
 زوتوا كی ربفو ردشلق بولوا ددق هدر یغیدروط لاا ی

 ۰ مدروناص هعروجوا مدیا زعاتا مشروک مدنا هددسو رپ هدنک رات

 چ دیحبر یاس تلودونیدباتفا دیزر اب ناخ مریدلب یزاغ هاش ناتساد ٭

 رر سس كلنزاغ ناخدارم ناطلس یراباب یرلتداعساب تدالو كناشیلاع ناطلس لوا

 یراشرش نس بولوا مقاو هدنحرات رب شقلا زوی دب یراکدتا سولج هثنطاس
 تدابش دبیر هدد وص و یزاغ راکدن وا دخ مو>م هدک د شرا هنس دنس ر زووا

 نالوا عفاو هدنسهنس یکیا ناسفط زویدب قحلوا لصاو هناجر تجر هلا

 ه دعا رلب دلبا سواح هلا لاساو تلود :ES یحدرد كفش رش ناضمر

 ولزوک الا یراهیلح ریدروښ رارف تولک 4 هردآ رهش نالوا هنطلسلاراد

 قار و رودمو قأو لئام هبیزمرق یراهرشب وللاتسص لارموق ولاي نالسرا



 ۱۳۱ ا ندتسارا كمالسا رکبنع نوا كلکباچ هنو هدیا یدامفو
 | رکسع بودبا قرغهروک لوک موک یی ودنک و یایتیدلوا راوس هرزوا
 . ]| یچلیا ی ودنک همالسا هاپس بویالغاب ینتآهدنرانک یراج رهنرپ هدنرق مالسا
 7 ردن یاوحت نوسلک نونلوا ضرع دره اس شاش هاکرد هدعل یدردلس ود

 | لاح یک ینیدلوا روک ذم هدالاپ هدقدراو نیش هتزع روضح هدکد لند ملهروک

 بوشالقاب ادا تا بو ابنا هرک چ وا هنسورر کج موقرم نولوا یراح

 " نودیاهطاحا نیفارطا رلیزاغ بقعرد هراتروت ناح هکیدلیدیدلوا راوس لاا
 || .ر لوا یدلنوا رکراک دعب نم رایدلبا هلاوح رو غيت ردق لوا هنسودنک و هنآ

 | كتا ینهداوا راوس هلا یعلعتو تراشا كن هتوترف یحرج رب هدنرانک كنراح
 ۱ رس هاب هن(نوعلع لوا هد دلقنتآ بوروشوا رهقایوت هنخووط و هنغانرط

 . ]| كنیدنکلرک و كننآ كرك نشوجو هبج لوا رلیدلیارامورات یننیبو یتشاب بولوا

 | قعوط نا ااا نالک افغ لا نیطالتو ردظوفح هدهرماع ةناخ هبج الاح

 | تیاورو تیام ردرومشم هل وب سانلا نیب رارید ردشلاق نوناق ورپ ندنامز لوا

 | مالک لصاح (یوارا ىلع ةدبعلا ) ردروطسم ریغ هدراوت بک
 نالو اک هدانیه یدلوا عفاو لاحو هش راترضح مالسا هاسداب هکنوج

 | هب ودنک زارپ لح لوا رلیدروتوک هلو امه غاتوا بوریک هنغوتلوف لاحرد مادخ

 ٠ || نیزک هدازمشنوجا نیبم نیدتی وقنو نیلسروماو خاصمهرزوانیشبنییابواک
 || هتراناب یودبا بلط یدیشع | راغلیا هحدرا راتفرد نعد هک یناخ دی زیأب مر دلپ

 | لا تداهشتداعسمدآوا بودناتیصو هغاوا نیشن دنسم هن ریو تصصت هحنرابدروتک

 زا كاغهلا مامو مالسارکسع ردرلذلیاتنج ةضورنبراماقمو تلحر هباسراد

 | كردا نابز درو ی ( هللاا ) "هزاوآو ناغفاو هیرک بودا اچ نیراهماحو

 ۱ | هدازهش هدمب اعا تینبت نی رانویامه سولجو تعي هدیدج هاشداپ هو
 | راد ربخ زونه ندهعفاوو بودیک اووق یرلنءثد ندیا رارف یلچ بوتءب
 ا سلام قا ةا ) تطل ناکراو تلود یارما . یدیشمالوا
 تولوا هبنتم جد ندفلخاتسک ندا رودص ندکب واس اقاس تودنا هظحالم

 e .هدنق رب هکر دلم ردراو رک رد وب هدنرزوآ كنبلح توعع صوصخات

 یس لک نک رولکب و ود رو زم "دارم نود رداکشم یعفد هرکص هدا روهط
 یتداهش تبرعث لاطایف بولا ورحما ندنسوبف درا كغانواو رلیددزتسدا كاباب

1 
۰ 

 ای



3 
۰ 

 اس

 دغم رایدروا تل من بودا تفدو عس نوعا كعا عف د رافالوص هکدنچ 1 3 ۱ رهیدلیا مادفا هکمروس زوب هرابرهش یابک اخ ت و ردلاق نغم ران وا مال 7 3

 دیعب ندنزع روضح ود ردراو مزویس نح كحهدا ضرع ههاشداب یدلوا

 هرو نم نکند هرزوا یحوم یرهیایج تقفش كهان مرک هاشداب ترض> یدلوا
 قحلوارداصیرانامرف وید,اهروک رای وسهل نوسلکز کیااوا عنام بودا تج |

 كهاشداپ لوا كر وک ( مظن ) رایدر و لو توکح لا رانالوا دیقم هنعوقد ا

 ,يماقل لوا ( ژن ) نیذارم نوا ضرع هک رد ه ودع * نیدادو لدع «
 هدنگا یکی ر هدقدراو نیش هتزع روضحهل ا نیک دصق ندودع نعشد سوح” 9 1

 ردص بودا هلاوح هاج ناطلس لاخاق شما راو یدول 1 رهژ رھ 2

 یا شا ب نععت نر یکدروک ۳ ندفار 2 و ری 2 dn ر

 اتش مادح نانلو دوجوم هد و امد تاکر سیو ندرلق ال وص هکی دا

 لناق راهدیا لتق هلبا باذعدشا بوروتک هلاهک رایدتیا مادقا بوشود هندرا بودا | -

Eیش ود هنکو ا كن رارداح یرکپ ه تساد تودناباترپ ید همف د ییا رول نسب  

 را دنا هراب هراب هک رلیدز ویشوا علقو رلیدتا هطامیا نناوجو فارطا رادزاغ

 تسدر ز ۵ دقت بويا راک ر تو عین شعا راو یهرز هدننلا ییابسا كع رکم

 كنا شالقاب های هلا ربت رس رح نالوا هدنلا هغلوا مداولتوف یا اناوتو || "

 یرایزاف یریکی تسقام یدلیا لاله نیسهصنرب هددحاو ناو لاح نرگس

 رب هنلوق ناتوط رصخ كموقمو بوروتک هبوزاب نتون روا روزر ندنرازابهش
 نو ایر نار هماحرب ند زلا رصح هکیدت | ترض هوش هقایوت

 ییشابهلسودک ود ین وا یجد یحاقر و یدانا ش “فل سەز بوایراص مک ن فرد ایم

 صالخ يود ند ودع لوا هک رونل وا تاور رایدزا ی ک یشاب نال لاطایف

 جد هکلب عارذ یللا ًاسابق هلبعارز رامعم رب ینیدارهص ههفدجوا نوجما كا
 الاح ردراشمکید شاط هعوب جوا نوعا .تسالسع هلحم لوا رارد ردراو هدایز

 یدنلوا ریرح هلون بونلوا لقن ۳ :روک رددوجوم
I %4 رب و  

 را شیک دی نکند لوا هک ردا وقم همس هل وب ندنراراتحا راند لوا هدناورر و

 تورا و ليمان تالبعلیا هکیدتا یوعد بول و راسا هال رادمات یلیح اد_عالا

4 



# ۸: € ۱ 
 1 لب زا تویمریدلاالنصا نک رپ نانمشد نکل راددروشود نی قوح هحرک

 نانو هدنکوا رایدورو هن رزوا تلوف لوص قراریقاح ېک ناویح
 ۱ شر کل6 لیت ںولوا لاخ یابرک تایح هلاقاخ نام هلزردام

 كج روک نیندلوا بولذم تلوف لوص ناخ مریدلب هدازبش هدلوق غاص نامه
 - تلود یاسا رایت كحدا موه هنرزوا موش هورک لوا یک فطاخ قر

 1 نانع نوح ا تنواعم هدنرلکدلیا هدهاشم ییعاعش لوا ندتمه لام "هدازمش

 راو كب باج سمو كن درمریشو كب سوئروا رایدربوچ هفرط لوا یتعزع
 هلا یسادص هللاهلا بودا نایرع رافیت هنرزوا نعثد ندفرطره رلپزاغ نیعتم
 ]| ندراو رابدردنود نزوب كنعد لاخاف هلبا هناریاد *هلجو رایدلبفرپ یلاع

 ۱ ناح بویلوایزرادتتا هرارقدعب نم لر اراکز ور هتشکر ب نعثد رایدلشاب هفمربق بولا

 هدیزاب سس هکر عم لوا یزاغ روالد قوچ هچرک | رایدلبا رارف رابتخا هلیفوخ
 هکیدلریف نعشد هم اما یدلیا شومارف یتارح تذلو شون یتداهش تبرش
 . || یدلوط هلا نوخ لیس نابابی یارهک لوا بولوا راکشا راهدشب ندراهتشک

 ۰ نوع رازراک فصرع لوا هليا راهلکد ولا نوخ نایکید هرزوا یرلءهرین كرایزاغو

 ۰ اا رالوت یر كرایزاخ بونلوا لتق یلغوا سال هدکنج یانئاو یدلوا راز هلال

 ضرعهرابرهش روضح بولیق ادج ندنت نکر ابما رس هدکد لیا صیخثت هدنسارا
 . | شام دوخ كرانالوا ریساو ردشلوا رهظم هناس>ا هدایز ندنلومآم هجا

 ۱ زا تقام هلاریحنزو دنک یکدنارضاح نوجا كا دنب یعالسا رکسع یدیغو
 3 | رورسم تباغ ندددج خوب دعس ناطاس رایدل وا ربسءاو دو یرودنک

 || تانجو امد هماخ یتبلط تداهش هدناحاسن» هک لوا کاما یدلوا روکشمو

 روهظ رار ندنیع “هدرپ یدا رلشعا اعدتسا نیساوا لصاح كدام لوا نداهو

 حورح یس رب ندنند نیرکنم هکر کم نکیا راکفاد هلبا راکفا وب یرارطاخ كحا

 راکدنوادخ ترضح یدیا شلوا ناپ هدنارا رال ونقه هلیفوخ ناح بول وا
 رقالوص هک وا هل | مازتحالایوذمادخنانلوا مادا هد هصاخ مرح راق ویلا
 نعد لوا «دنرلثدروس راذک ندلحم لوا هداب نوحا اشامتو ریس یراهتشک

 ندننایح ىدا نوعلءییادفر شلوب رابنشا هلکمد هلوقب شولیم هک راوخوخ
 ماو و تین هک الها الما ناطلس نوجما سوانو مان لیصحت بولوا سوی
 ضرعو ییشود هدبا روهظ نا لرلشل بودا تار هک اب رطخ

i. . Aika 
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 ےکمراید * و ااا لها رد وح كم < هل | دعس ید ۳۹ رحا ۴# هلا 239

 ا هل را ز رو عرض هب وک و یییراتبش لوا مالک لصاح ۳ هماعتا هشورب|

 رابع هلغلوا ناراب تارطق راد هر 2 بول وا نک اس راکزور ني هحاص ۱ 5

 راکماک هاش یدلحاص تجر هنتسوا مالسا رکس# هک ایوک یداجا اوه بولصاب

 اما  یدلیا ناابی رکش بودبا نامذا نیغیدل وا راکدرک ءاکرد لوبق یراءد |

 رلذغا دصف هكا نوش همالسا رکسع یسهحنر ندنرلکب نشد هه لوا
 رکی دا نوش هکیدتا ندنرورغ لاک یب نشد, مان کروب نکل - یدبا
 هرجا دهک هما رارولوا كجءهدبا رارف ندزمهباقم یرکسع ناسم هجریدقت

 دوخ ران و یرول و | قمر اچ ندلا یو کد ساخ لهدیک وارا هدنق

 نوج یدیشلوا تیس هوخأتو یوع كرو نمهروتک تب تئاط هنمهلجرب مز

 "هدربارمم رهم نال وا نیش الاب هدیه راج نم یعل رس ورخ یدل وا حایص

 هن ر یر .لطابو قح ندنیفرط «دک دتا روئر یییمز یورو روهط ندیسابع
 یدلبا رارق صوص لحرب یربره كن رلکب نعشد رکسع ربیدلوا لیاقم

 كسالو یدروط .دننايم كرکشل هلبا یلغوا سال نوغزا مان نوغرا ندهلچ |
 دنول یلارف هنسو و یدتا مایف هدلوف عاص یلغوا قاپونالوا یسهداز هربشم»

 هو هچودوترا وراغل وو قالفاو سورکنا بوروط هدلوف لوص هلا یلغوا
 دہ اغع* دعا ید یزاغ ناطلس ندبأاح ورب رلب دا وا راداوق ه هلج یا گفت 1

 دهان بول و | حوتفرب رکسع ف یراودنک بودا بارا رلفص هرزوا

 یدنلوا نییعت هنیع بناح ناخ مریدلب هدازهش ریدكيا رارف هلبا نیکو زع
 كب نایلبهح وف یبلج توعع هدازهش یدلشو" دن راتمدخ یداشاب هحوراص و

 اشا لع هدر اح عاص لراکماک هاشو رلیدل وا رومآم هغ رادافق هد و لوص" 5 :

 هدنک وا ءاشدابیرلپ زاغ يو زیدلیا رارق اشاب شاطروع هدنرلب اج لوصو

 نوجا كا ناشبرپ یتعشد یال! هرزوا ریبدتو یأر كب سونروا بویلغاب فص
 یکی و هدنک و ا لوق عاص یکی نویلبا رکسع همدم یرداه زادنا ریت كم یکنا

 كحدبا هایس سنرت هرزوا هحوو هک | لد هاش یدر وط هدنگو ا لر لوص

 رزادنا رت لوا ایدتم ..رثردتنا هاکمزر مزع نود ) لاد نم الا رصنلاامو )

 هکاله كاخ هللا زوس رکج وان بوردنوک قوا باب جاقرب هنلاج راکم نود



 es رب دلاص رظل بوح هر حفتر نوحا مالعا ی شد لاوحا هلا

 ۱ یرادقم یرلدمج مالسا رکسع روناب رونهلاجشلوا ارد نینهآرب اب وک نیمز یور
  مظع بونل وا زاضحا رادمان یارما نوجحما راکر بدت كحروک نیفددلوا یا

 | رکسع یرهود قلرغا هکیدشنا ریبدنو یاد هلب و رایضءب . یدنلوا هرواشم
 ۱۱۳ ۱ راعا هتسلکروایزن ] كنعشد هک ان هلی وق هناکش سم كره د هنک وا
 نرو ناخ دب زباب هدازمش نکل . زولوا ناسا كما كنج قعجاوا ناشی رب

 ۱ زع رهود هديا شورخو شوج شو نهآ نم هکر داف و یدعروک لوئعم

 3 || كد ه یدعش ردر رقم ىسەلوا فا هر قلناشیرپ هسر ود هزع الا رب توکروا

 E | لکوت هب یراب باش هد نايه ردشاک هدا هبا جن یادناح و مع راکدرورپ

 هدکدید ردیوا نماغیا هبراحم ورب ور بودیا لسوت هننیناحور كن ناطاسو
 هک وب ں ورو ڪک بسام یی ردب لد ریپدت كنءدازمش ید اشاب ىلع

 یدلوا ددي دیعس مالکو رعشم هدیدج جن م دانا لات ندشرش فوم

 |[ همالسا رکسع هلا نوع ىلاعت هلاءاشنا ( نیتفانلاو رافکلادهاح ىنلاامااب )

 || شاطروع هند هلوا لصاح دوصقم هکرددیما نیزسکشتا لاو هلی رولوا هان
 ۱ ا مرحال بود ردکرک قاوا هلو ردو زوسپ اعقاو یخد اشاب
 . هنکرادت درنو كنج یرکسع كبناح یکا نوک لواو رابدنا رابتخا یکمریک

 یخ ندننندل وا ناوارف هلب و نزد ناهح هاشداب هک اما رلیداوا لوغشم

 | نکا رازور دیدشرپ ندا نوشد هلبراپ تم ًاصوصخ تولوا ناشیر
 ۲ بوریدغاب هد رزوا كمالسا رکسع نیغارب وطو نیزوت هلج كنارصلوا بوبلشب

 7 مک و لا تشهد هرکسع بولوا یلوتسم فوخ هک ره یدمردچآ ز زوک الصا

 1  یدحاص هرزوا زاد یهر نیراشا زو ک مالسا هاشداب ۷ یدشربا ماشخا نوج

 | بودبا تاحانم هنهاکرد تاحاطایضاقو یدجآ لا تجاح هدنفصت نودو

 ۱ هنلها للع هک نیسیهاشداب رلهاشداپ لوا نس یهلا هکیدید هلرب یرازو عرضت
 دیعو و هعا مال هدنلا نمد یمالسا یاول نیسهاک دیما هدابع ةمامو نیسهان

 * نوڪ ا مرک تاب یورا ( مظن ) هعا ماند هرڪا ناهح قلخ یاوتات

 ِ تسد +٭ ربهظ و نیعم لوا ۶۳ HER لا دل نرجا مد نالوا ناور هدالب رک

 ندلدو ناح تنا( رظن) * هزمشانک مز برا متل و رب صق هلا ندزب یادعا

 یب هناو ند * هجا لالض ةقرف لزنم * ها لاماب یمالسا الم * هزمهآ
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 بود ردناسآ ولی وس هلکنا هدا رازوراک مزع بودا حورخ ندنفص هک ۱

 یرلن ویامه لوبقم یدن | ضرع هنانج ریکر وشک هاش هکر اریدن ریذپلد یلاثماكنو و
 هدرادن رد نالواعئاو هدنرزوایرللو هدانا لواو یدلبا رااءدربخ هرو نم بولوا

 ۰ سژروا هکیدشا رودص یرلیلاع ما بودیا ضرع ینفیداوا رلتعثد یچکب |
۰ 

 هیوربا نوچغاچا لوب لرب زاغ هنر روالد مان تیکی شاپ ها یزف
 یقیدسلوا نمد حالسرپ رفن زوتوا هدنرکدشربا هدشرد رو نم هلیردنوک |

 هکی زاغ سون روا یزارفارس كراروالد قحلوا رهاظ ندنرادشوک بونلوا ضرع

 راند ننیروک بولا ناکو ریت هنلا نام یدیخوب یریظن هدنف فالدکن اک ||
 یدانیا ا هن رزوا لس همت هحردنوک ناک ناح كندحرب هنس هنلس كنرب

 هلا زود رکج ربترب هدکنا رحم دا مادقا هکنج هلا هب رح نالوا هدنلا ید یر

 رای دلبا موعش ندرب رب هدراذآ هدک دروک یلاحو لردامراش بودا ماع یشیا

 یدلوا رانفرک یسهجنرب بودبا رارف یرابقاب یدنلوا لتق نعُمد زکس لاطایف
 نددن رد لا رو را لاک قحاوا رادربخ ندسءغیدلحا هادن رد راکماک هاشداب

 هکر ایدلک هع.او یارحصر بولیک ید ندن وص هوا رویت بودبا رورم
 رح هدنرلفدروسب لوز هل | لابفاو تداعس ردل زبم یرلکدید هوص وڏ الاخ

 تواک هرون نم لع هلا ساسو ی شا قد واک ا نشد رسا ىلع هکید !ا

 رازوت ندشنناح نعثد هکر ابدروک ینا نوک یستریا رلیدلوا هدامآو رضاح

 نینها یابردرب هکناص نیدیاد-عا لوا یدالشاب هغلوا كرد كرد هاوه

 لولم رلیدلوا دبقم هلاتفو برح مزاولو رلید)وط هبیداو لوا بواک یدبا
 یسرره بویماللاص هنرزوک هلکمروک لیلف یمالسا رکسع هدنراوشراف نمد

 یر یر ندولج یدل وا كحهر و باوج دمرلبا ع بودا فاذکو فال

 هایس لا قحاولو عباوت ات هکیدتا یروعد یلغوا قلدو نالوا یهدازهرشهه

 ه دنا نمد عج نیکرب سال هیللا ترشایه هکنج هنشاب ولشابو تمواقم همالسا

 روب# هراب نوا هسرروتک هع روضح بوت وط نیهاشداب مالسا ےک ره

 یدلبا دهعت هکم ریو هعلف هراب شب جد یلارق هنسو هد مهدبا كبلع هعلق

 یدنیا نا و دېع هک ناسحا هرزوا لاونمو ید یرب ره ندرالارق راسو
 ناخ م رداد هدازېش راکدنوادخ ناطلس ندفرط و اما هدک رادنوب ربد دن ون بناح وا
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 E هلهجوو هب یچلبا ناک د بانج مج هاشداب یدبا شللا ربرح راباوج قبال

 | یررایدو هکردهنرزوا كنوب رغب هدنلوا كرا نجلا هللاءاشنا هکیدریوباوح
 یهرهطم تعیرش نیا بودا صالخ هبا رابشنآ غيت ندنلا ند نشد

 نیفیدلوا هح درنو كنج نوسروط هيا درم رکا ردررقم نما ارجا

 | نامرفكمود وریک یسیچلیا سال هلبا راربخ 'ریکنا رہقو بم رهز وید نوسروک
 ۱ 4 3 EAE تڪ ناوح هدازېش نالوا ن هے هظفاح یلوطانا مدوا هدقدنل وا

 مدآ هنیرلتوعد نوچ ا یرلفلوب هلي هداربک یازغوب كنیباچ بوقعیو كناخ مربدلی

 ا نایمرکو هکب رادنفسا یکاح نومطسفو بونلوا نیبمت
 نرلکدتا ماعریفت ماحرف دن نشد هن رک اح ییا دج و لیا 4ه شننمو ناخوراصو

 ۹ نام هاشداب هرزوا یساضتقم مان الا لس ند تسجو مالسا تربغ هڪ دیا مالعا

 جم رایدردنوک مدراب هکااح وللاح یرره نوح داد.او تنواعم هتفرط داژن

 E ۱ نوک حاقر بویلوا ناسا یمهملک نیغلوا نامز یکیدتا نایغط هد اف وص

 دحرس هلبا یراوس كيبشب كب یشح یلغواشاط روع بولک مزال فقوت هدەبلف
 تراغو بم بونلوا لاسرا هلا راغلیا اهدقم هسناح یبوک رهش نالوا نعشد كالام
 سال ندنغیدنلوا هیجوت هفعشواق هرکسع هلتعرس لاک هن هرکص ندکدلردتا

 وریک یراریسا و تین ولام یرلقدلاهک رلیدلغاب یرلدن رد قجلوا رادربخ را درم
 رص رص زا ترصن هاپس هک هدنرد ران وب راهرو ندلق یسهلجو رالا
 لوا رلیدلوا لصاو بولک هدروضح مالسا ناطلس هددبلذ یک رھ“ مسن

 ندروبزم رهن روصنم رکسع بوک یتقو ینایفط كنب وص جرم هکیدبا لح
 بولک راسوساح هدنیح لوا یدلروی هحوت هنسارهک ناما بودیا روبع
 هدنراکدید رایدر و رارف هدووصوف یکتا رازو نعشد رکشل هکر ایدررو ربخ
 :هدقدلراونیش رابدت | تع رعهدوهعملح بوی |ماراو فقوندمبنم مالساهاشداپ

 تنطلسنابعا وتل ود ناکرا هلبا ناهجناطلس نامرف ب ورو لوز هدناکممرخ ریس
 یرب ره یدنا وا هرواشم مظع نو وصخ كنج هلا نمد بولوا عج هربرب

 الوا مهاشداپ كصکد هکب سوئروا زوس یدلیوس زوسرب هبرم یکیدشربا یلقع
 هنلوا نییعت و رابتخا بسانم لح ر هک اتهلرا و مدقم هماقمنانل و نییعت كنج هکر دم زال هز

 هعلق ندر ویر نمد رکشل هک ارز هیغل وا هلعع هد لب اقمنیح هکر دو نالو از اح ااو |

 هکنعدرهردرا وازس قلوا لماع هللا یمالک ( دراب ددحیف برقنال ) ردراوتسا یک
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 میلست بور ونک نیرلحاتفم كرادعلق راسو هتسلسو یلوبکت یدروس هرارب نزو

 ناما هنلابع لهاو هنناجولام بودا ضرع هتداعس ناتا یجد اشاب لع كعد | 1

 هدنسهژباقم ی هشاسعارج سوناعص وص هج رکا ردشاوا:نوبامه ندا نوا یر و

 بولاق هنکیدتنا كتیغاط لوا ناشلا ےرک هاشداپ یدبا دیماات ندیهاشداب وفع

 یدنلوا ےض هب هس اع كلام ةلج یراهعلق نالوا هدنتموکح نکل یدک نداھانک

 هولج مور روشک هلا یهلا نوع نوج ( یزاغ ناطاس رکا دامچ )

 كنا ظع تہعنو یدل وا نامج ناطلس ناسحاو لدع هاکماراو ناما لها هک

 توف هقيقد بودیا ماقها هداهجو ازغ مالسا نيد هاشداپ نوعا مامتا نیرکش

 یلارف هنسو و یلغوا سال نالوا یکاح ناتسبرص مدقا ندنوو یدرزغا

 نودا قافتا هرزوا توادع هفرط قافا ناطلس یکاح یھ رد ا

 ك.السالهابولوا هاب هلبرکم راهارک لواءاپس نالوا هارمه هلا اشاب شال 7
 ناسفط زوید نوجا یتحصم یتلا ماقتا كنفيدلوا تراسخ راجود هرم و
 هند راد هدرانا دتسعخ راہ لوا نو الشق هدهبلف هدنرخاوا كنسهنس ر

 فارطاقجاوا رادربخ سال نا نالوا ناتسبرص مک اح ندنراکدتیا تین هتمزع

 لاسرا راربخ هنوک وب بودا هدنکآرپ رانا هن رالارف نعد نالوا هدنداوجو

 رو باک ب ودنا نیا همتکاع نوحا ماقتا دصق مالسا نید هاشداب الاح هکیدتا
 مب تراسخو هک هلبوش هدیا بام و بارخ بویموق شاط هنتسوا شاط هکات |

 یىل وا نالانو نالآ زکشالو لزس هرکصندن زسهلوا مضاح هزکشفو هلوا هم راید

 نیرلترضم زک هسیاردبا تنواعم اکب بودا قافتا یدعث رکا الاو ردنیبمو نیعتم
 ره و ربو هدیاق قلنا يشب وص هسرونلوا لامها الاو ردنکع كعا عفد

 توادعرپ "یلاها یهدفارطا كجا مادقاهلا هفلابم هدنیاط دادما هدهمان ینیدزاب
 هچو هلو سورکنا و دونرا هاب و تولوا تھک و لدکی هل زارب رب
 هغلوا مج هدءوصوف ةدرام لوا و قاتا ۸۱ لغوا سالو ۱

 رب زغا هرزوا یقین ماع ریفت بوک هل نمد كي زویکیاو رلیدلپا قاثمو دهع
 ریدر و رارق هنسلوا عفرو عفد ندنلیا مور هلا تاک كمالسا لها بودا

 یتبیصم كجهلک هنیرلشاب هکایوک رایدلب رولوا رحم هبل شبا تبقاع هک اما
 بول وا رورفم هرکشل ترک نمد نالوا سال عاح رای دلیق روصت زکره "

 هن راد رم لکش و هه اب تودا لاسرا رابچلیا هناشیلاع ناطلس هاکرد
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 | وفع یمرجو یدروتک ههاشداپ هاکرد بولآ هلا نیرطاخ كسونامص وص جد اشاب
 تاکرټو هال یایاد هو شت هڪن هرکص ندقدالوا انتو احر نوجما ققلوا

 جارخ هنسرهو یدنلق ررقم هودنک هن یتلابا لوک : هدعب تونلوا ذخا هّساف

 دال هناشید ناطلس ییسهعلد هزتسلس هک هلطرشوش اما یدلیا مالا یکریو

 هل | تزعو تلود هاشداب ولتداعس نکل یدربواضر ارهاظ جد سوناعص وص

 هتفیدل وا هرزوا تناتم هدا زا كنه عاق رو نم هدنرافدروب هجوت هنن راتنطلس رقم

 | ضقنبودبا منم یرامدا ناراو ندتنطلس فرط نوچ "قلق ست بولوا رورغم
 هعلف بلاط هکر دق هنر ھ تولوا لبعح ندتعافمس ید اشا : ىلع ید دهع

 ۳ 0 فا راها ak نشد و یدردنوک رمد نوا

 ی هار ك ی لاییعتسا و كن عتلا ناک لواو لاخدا ی ضو

 یان رای دلبا تک زع هل | راغلبا هوشو بناح تولوا هداماورضاح مرلسا رکسع

 ۳ و 9 تقعاطا بوک هکیدردنوک مدآ دن روفکت هوص و اشاب ىلع هدهار

 زا یدردنوک باوصات باوج تورسوک نایصع تروص جد لوا هدیآ دانشنا

 یراوخ وخ راوسكب جاقر هلا روالدرداجرب روهشمهلکع دك ناغط ول ارب اشاب یلع

 بويهرړدچازوکو یدشربا هتالو لوا هلفغلالبع یک زاورپ دنلب زابېش بوشوق

 اب بودیا ریچز ةنسب ریسا هبامنیبو یدشریک هلا نابرغ غبت اکا نمد
 یسشید كاتکلم یروفکت هوصوق یدنلوا جارخا مانف هجن هلبا جاراتو

 راریسا لوا یی راصح رازهرتج راچان كج روک نغیدلوا راتفرکو ریسا یککرا و
 ذخا هلرطون لدی راصح لوا لصحام یدلیا مازتلا یکمربو هنس هلام

 هنلحاس هنوط (ءوع هدقدلوب لوصو بولکه باشاپ ىلع هت كب نافط رویم بونلوا
 ا ردقه نالوا هدنفرضت تكسوناص وص هدنرانک تكعظع من لوا تلیراو
 سومایب سواععوص یدنلوا قالا ههمالسا كالام هلا رازو روز هسا راو

 هلبا راعشیب رکسع اشاب یلع یدبا شهاب هتسهعلق یلویکیت هلا سو علاط

 نوا یری ست هجو ره ودا شوق ندنفرط ترد یب هعلق هدقدراو هنرزوا

 كده یدعشوبولوا سو أم ندصالخ سوناعص وص هر خالا ك دیا هغلابم هدنادقا

 هلیلایعو لها مدنامش بولو نامردو هراج هیریغ ندفاتعا هنمرج یکیدتا

 هلا زاسو عرضتو یدشود هنغابا گكناشاب لع نویئسا نام اهن ںوقیج نددعلو
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 لاک قحا وا رادرخ نده دحج وم دیضف و یدا هللاد عن ۳ دب ؤم ؛اکا لد هاشداب

 رهشیکب رادسم ترص رگتشعاو را دمان یارما بودا رافغت ساو هوت هلا رعک | :

 رزو امد ہم یدنلوا رب رک هه رش ماکحا هفارطا نوعا قلوا 9 هدنسا رگ ا

 روعت یدراو هب هئردا بودا روبع ندارد ر ومألا بسح . ید اشاب لع مظعا

 هغملا ییسعلق یداوارپ هلبا مدا یرادتم كب شب یکب یشع یلغوا كناشاب شاط

 رو نمهدهایس بشرب بودا هار 0۹ یک فطاخ قرب ید ك یش یدردنوک

 4 ما نیس مدعم ندهلج رلبد شوا هن راودو رد هلفغلا ىلع راددش ود هراصح

 هنراود راصح هلا یهان تلا-سر تساحور دقالع و یپلا قیفو دنک یهابس

 یتیرطباض بودا حف یراصح هار طوب یدکچورافو یروالدجاقرب و یدقیچ
 هباشاب ىلع حابصلالع بورک تاسح یب مانع هنلا باستنا رفظ هابس رایدریف

 توادنا راغلیا دیس هعلق یداوارب ید شاب لع رادردن وک ريخ نوګا هدزم

 نوع رد تع زع ررهف یسدءلق یوئرط بوو مدا زار هذا نوح ا هظفاح

 یخف كنسهعلف نمش E رڪ و جن د ینا هدرسب نامز هلیهلا

 مد یالسا ر و قعلو | رادربخ ندانعمو راصح لها راد دش | رییدت نوا

 هک ح وتو جن ردقو ریدل وب ناما بولنا ماست نراحاتف هعلق 4ا لابقتسا و

 یکیدتا راذک ندیل وپیلک هلبا راثا ترصن رکسع جد رادمان ناطلس یدلوا سیم

 مزع نوجا كمروس زوب هنهاکر د هاج یلاعهاشداب حل وا لصاو هیاشاب ىلع یربخ
 تولوا زامع هلا تاناعر و تافل و زا رفا ۳ لا سوا فرش هده ردا بودا هار

 رشک عج د اشاپ یلع یدلوا رومأم هنتمزع كنح یلسواطو یلوپکی رارکت

 ا سوناص وص هدقدل وا هج وتم هنت رەت یرارابد لوا ىا رلب هلا

 تا یسدعلق لوکس هدئسیلاب هنوط كڪدا هدهاتشم یدو هن كمالسا

 بواکه دنوک حافر اشا ىلع یدلیا نضع تونابق اک ۱ نیغ وا مکس و نیم

 ماکصسا هدابز یدنل وا مادقاو ات رنک هکد نح ره هدک دنا عورش هب هرصاح

 م ولعم هریک و هاشداب یکیدشود هربخت یر مایا زار ندنغیدلوآ هرزوا

 سول اص وص یدراو هش رزوآ هلا ساقی ع تالاب یزو بول وا

 راوئسا راصح لوا ه دیس اهم یدشربا بواک هلتبظع راق واب نابرهش هکندروک ۱

 هناما هیاشاب یلعو یدقبچ هرشط ندراصح راچات نیکلمب ررقم نیغجهیلوا رادباپ

 ىلع یدوا ,دنساحر وفع ییهانک ندراکدن وادخ ترصضح هل تعافش كنا تولک
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 ا كني كنا سال کا بودا هرفاو تیاکش هنکب سال هددراو هشبالو

 | یکیدشاترافو بین یرارب صعب ندهیمالسا كالام و ترشابم هنایصع هلیسا وا و
 ] یابرد هدقدلوا لصاو هنراترضح راکدنوادخ هدنسهدس زوتط زوسیدپ

 || یرکی نوا عفرو عفد ییهیغاط هقرف لوا بودیا شورخو شوج یرابضغ
 اط روع ها مدآ یرادعم كم ۳ ك اا هیقبرط راغلبا امدقم ناب ش

 موجه شال ا رلهدیا عوس ن راتتعج لنعمد ندا ترابسحو A یرابد لوا

 سا رهو فوح دن ورد قحل وا هک | ندمالسا هایس

 ۳ ۲۱ واورم ) نالوا یکاح لوبکیو یا رف هنس و . .یدجا.دادتسا
 32 | دهع یدرارلدا تعیاتم را-هظا و تعاطا یاوعد هنهاکرد یژاف ناطلاس هد د»

 ا گا دونراو راتدلوا بهاذ هکغا نایصع ام وع بودیا تلنکش
 . | نوهگعردتا داقتعا ةنکو دیا هدنساوعد قلتسود هبناج ورپ رهاظلا بسم جد

 لدکیهلبا نمشد نخ هن ریارب ةلکنوب یدردنوک راربخ نیما تبع هیاشاب شاط روڳ
 بوک هدقذلوا لخاد دخ رس هنتسو اشان شاط روج. بولوا تسهجکیو
 رکسع هل نامرف كناشاب شاط رو یدلبا قوس هکعا نیقا هبادعا راد بوشیلوب
 ید ا هب ردنکسا قحاوا ناشیر و هدنکآرپ تودا رلنفا هباحره مالسا

 لرکح توروجوا رخ هنلارق هنسو نالروغوا بولیب نعنع ت

 بودیا راغلبا هلبا رکسع كس زوتوا ( سوناصوص ) كرکو یلارق هننسو
 یتفارطا_بوبلوآ لفاغ قره و یلاخ هلا مدآ رفن كي حنا یاشاب شاط روت

 ۲ ۶ ا ره مالک لصحم بوی هدا دما دحار ندرکسع نایک هنیقا رایدلیا هطاحا

 لوا هلا رازو روز رازه جد اشاب شاط 3 تولوا عقاو مازما دن را

 ۱ قحا یرادقم مدا كم شب ودا كم یمرکو یدقبح هرانک ندراز راک هک رعم

 یلوصو كشحوم رخو رایدلوا قحط هنادرش هرمز یمادعام بولوا صالخ
 كن روفکت لوبناتسا بوزو مارآ هل سما رف رهشیکم ماققلاع ناطلبس هدتشاسا

 كا ج. وزن هنر هدازهش یتسیکاو هنب رلودنک یتسیرب كن رازخد رفن جوا
 یتسهدازمش جوا كناح مریدلب ناطلس هدازهش ادعام ندنو و ردا هدنساد وس

 یدبا راشلوا لوغشم هانصو شيعو رورسرپ روس میظع نوچما كلا ثثس
 هاستسو راکشا ماحرف كن نعشد ةبلغ هک اب وک ندنراکذلىا لفاغت ندهنامز ثدا وح

 نوچ ید | راهظا یتشانرک و تمظح راکدرو رپ رداق هدنسلوا راسکنانیرف مالسا

 .نداارف هنسو بودا هبلغ
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 هو امه یودرا هدهیهات 3 هلا شو نشوج كم یکیا ندسال رکسع ا

 كهانلاع هاشداب لغوا نامرق رایدلبا هج وت هن رزوا هیلو ۳۳ ق اوا لضاو

 یدلوا ناهشپ هشبا یودتاو بولوا نازرا یک دب قحاوا هک ا ندشهودق
 یلدروت اب و یدوغروط نالوابوسنم ه ودنکو یدرب و رارف ه هلنافعو هلباقمراچات
 رلیدت | تیعج هدنکوا یراصح هنوف بودا قافتا هلا یسهشاط قسراوو

 نرابالا نامرف بجومر نان ترصن رک اسعو ناهج ناطاس ندساح ورب

 سایلا و نابلب كجهصیاو اشاب هجوراصو یلچ بوق هدلوق غاص بویلغاب

 یدلروب نییعت هل رکتسع یلوطانا ارعا ضعب یک یاب وص باس و ك

 راکب روالد راسو كب هجاوخو كيزوریفو ناخ د زاب مر دلی هدلوق لوصو

 یرچکیو بولواهانب ند هاشداب هاکمارا ءاپس تلق یدنلوا بیترت هل ارکسع
 ليسا مما ىلا م ید شا یاش روک رلیدلیا رارف هرزوا مد داتعم قلخ وبقو

 مالک لساح یدلوا رومأم هفمروط هدندرا كلرکسع نوا یظفح قلرغا
 ندرشس ترش ها رو ریفن و سوک یادص بولوا مادقا هکن> ندنفرط

 اط روع و كناخ مربدلب هدازپش تبقام یدشود هلولو هقافا و هزاز هرغاط

 یلغوا نامرق بولوا ناشیرپو هدنک ارپ ناینامرق رکسع هلا يزلموصه كناشاب

 روک . یدلنا نصح بوتآ ناح هننراصح هو كحروک یاحو كب ىلع

 یصن» ترازو هنشاس بصنم هدنسی هلباقم تمدخ و كناشاب شاط

 هرخالاب ریدتا كنج نودا هرصاحخ یی راصح هسیوق تدمر ه دعل

 رابرهش یهدنحاکن تح بولوا مدان هشبا یکیدتا كب ىلع یلغوا نامرف

 نوچ تعافش هليعاشمو الع كنهنوف ىس ەنبلص هم رڪ كناهج

 وفع نهانک هلا زاب و 3 رازه بودا لاسرا ههان ند هاشداب هاکرد

 نوګعرطاخ كنت هم رک جد هان تجرم هاشداب ولتداعس ید اوا احر كعا

 هرکص ندنو یدنلوا اقا هدنسودنک یتکلمهن بوک ندنهانک كناغوا نامرق

 تعلخ هدکدروس زو هتزع كاخ بولک هناطلس یارس تولخ یلغوا نامرق
 م رک راد زېش یدلیا طرش مک هکماع | دمع صهدعب نم بوتلقفرمشم 4ا هرخاف

 نامر رایدروب هجوت هشناح هسور هلتداعس ودنا داقعا هنلوف روب نم داتعم

 نیفمامل وا تاقر هن دا رع یرادرس ك رکسع سال نالک هت وام یلغوا
 س



 . یدابا راذتعا ههانک یکیدتاو رافغتساو هوت دنح ره بواوا راتفرک راکتک

 | نداید بولیکج ليم هن زوک نوجهت؛دلوا یباوج قبال هیهاشداب تجرم
 | نکا كنتبالو هیفوص اشاب نیهاش الال مدقا ندنو رلیدلیا روج»و رود نبرظن

 e یک نوعا یرییست و حو یدږشم الو رفظ هسدعلق بورلپا طیض یتسیحاوت

 2 : هاشرادو تلحر ندیناف ماعوبوتوط نماد لجا ندا مجد زونه توانا رلتقد

 5 ر ندنمادخ هزات ندا تمدخ هب ودنک هداشا لوا یا ا تم زع

 ا هیفوص هلبا یلکش رارف ینا رهام هدنلع قایعاغوط هکنالغوا

 ِ نارب بودا بسک برق یلیخ هدنناب هلغلوا یسیاک تراهم هدنفو بوراو هاب

 2 : | هشروزم روفکت ىدا هلب ایژک | «دراکشو هدوا یدزمرپآ ندنناب تعاسر و

 ۱ رودزار ندتاقلعتم نالوا وسنه ه ودنک .دراکش یاننا راقیج هراکش نگر

 موجه هنرزوا بویمردجآ زوکو رروشود امت یروفکت یحاغوط دوهعم هلغلوا
 ٣

 | یروهتم روفکت ىدا تیکی روالدر اناوئو تسد رز هدشناذ دح رلبا
 كتا یتیدش و رالغاب هندرا نیرللا هللا كالتسد كباجو "بودا نوکنرس ندا
 و زا لي ةا هاف ناهش دننامو زلیا د هتتسوا

 بولا یس هل یرو زم روتکت ید ك نابلب ردنا ےلسن بوروتک هکب نابلپ .

 | بویلید ناما كح روک راتفرک نب راک اح راصح لها «دت دراو هنرزوا هبف وص

 || هثردا هن مالسا ناطلس هدنسهتس زکسناسکس زوب یدد رلیدتا مجاست یراصح

 یاچوزوزچ یکب شونرو هبا اشاپ نیدلاریخ مظعا ر زو بوروی مارخ هنیناج
 اشاب نیدلاربخ رایدردن وک هلا ربھر رفظ رکسع نوجما یح# رهشکی و راصح

 لصاو هنالعا رم یربخ کودنا تافو تولوا هتسخ نوک جافرب هددصکی
 || بودا فسأت زارب اشک روشک هاش ندنلاعترا هلربع نشورر زو لوا هدقدلوا

 یمظ ترازو هاشاب یلعنالوا یرادنجر ادنزرف بونلو رکسعیضاق هدنیح لوا
 لا مرا هندناح هصکب نوجا تاقالم همالسا رکسع بقعرد بوابروپ تبانع
 اتشا ندنلغوا دیج بودا زوامح نددح یغوا نامرق هداناوب رلدلیا

 هئداعس ٌهناتسا یرارخ یودتا تراسخو تراغو بہن ینهسورح كلام نانلوا

 ن راترضم بولوا ناشیرپ هدایز ندینامرق نایصع ناهج ناطلس رطاخ كحهاک

 لا مور هباشاب شاط روی یسیکب راکب یکی نوچ ا كعِا عفد ندهروپ نم تبالو
 یدیشلوا دراو فیرش ما ود نیسهلک لجعلا یلع هاحو بودا مج یتیرکسع

 سس
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 شا هلا لام مع نا ںیسح نالوا یکاح شا دج یرلت الو ا

 روک هدر هیس ترد ناسکس زوب دب ردشغل وا قالا هب هين امع كلام تونل وا

 زرتساسده و هبل رپ بو وا لاسرا هشناح ییا مور ۱ ناوارف رکسع اشاب شاط

 هن رزوا كي الس ان ر څ تیالو تردوب تبیئشاو ییا یراقو

 هح ا هلغفلوب نوعرو ید رکسع نیغلوا مکسم و نم یسهعلق نولیراو ۱

 كرهدا تراغو لتف یران دنا تفلاحو دانعو تامر هرلذ دا ثعاطا تویغلوا ۱۳ ۱

 هنفرط هان ناهج هاشداب هلا راشواح یرارخ تراشب و 2 توٌلک 4 هنردا

 مور رادقم یلام ناطلس هدنسهنس شب ناسکس زویدب یدنلوا مالعاو ضرع

 ندهرواشم هلا اما رایدابا رارف هدنهاک ت هنردا بودا راذک هتساش لیا

 هرزوا لو بونلوا نامرف هکغا نیقا هالو دونرا اشاب شاط رو هرکص

 توقب توقات رارص#ا ییراد كسرهو هنسو و زدم لوا ذخا رلدعلق ین

 هکر درا ثمر ونک هلا باب یراوجو ارا و باسح یب 2 اع دن صر رای زاغ

 بودا ماّرلا یکمربو هب < كسرهو هتسوب ماکح تبقا زالوا ریبعت هلا لد

 ا یدلوا ا یرلاعدتسا هڪ دیا مالعا ن رادابقنا و تعاطا

 یرللغوا هحانرواو هدهیهانوک یئاح مردلب نالوا یرادالوا رکآ هدنسهنس یدب

 هتسهظفاح هس ورب یک جواس یرالغوا كحوکو هدنت الو یمهر ٩ ییلج توکعب

 لرادسمصعب كب جواس ىدا راشم هناا مور هلتداعس یراودنک بو ویلا

 بویت ز وک یورم قدرطو یوا قوقح بودا عج ایقتشا یلیخ هناي هلیکیرحت
 هنمات ودیا لذ 4بهلذخ نالوا راداوه هب ودنک یلالا ٹا بوک هنت یساباب

 لوا هدفدلوا لصاو هراکدنوادخ ترضح شحوم رخو یدتوقوا هبطخ

 بوک هاش وشراق ندر وسلک توعلاق ندهنردا لاا ف نوحما كعا عفد ی هدف

 . نواه مکح بولکندلهاح یعاضوا یکیدشا كنهدازهش هدنر کد کنی هب هس ورب |
 نددسورپ هدزس ۳ كعا راکتش و وآ هدرلفرطو هکراب دلا لا-سرا

 رب نوت ام ترا وا فر رک را هک ان زسهلوا قالم هزز ب وقلاق

 بودا مری لاو دانع هدقدراو هب هدازپش رخ و لمدا عفدنیسوزرآ راکشو

 لادحو كنج نورودوا هنا یصاضتاو لزارا نالوا بونم ه ودنک

 هدنساوا هتک یدلیا تم زع هنرزوا راب رهش بناح هلن لاتفو برحو

 دازهش هلغلوا رامورات ایقشا هورک هلا های نيد هاشداب مادقا هدقدنلوآ هلباقم
 ید



> ۰ 
 رایرهش ع وع“ یرخ یراةداوا هرزوا یدعت همالسا دالب كن رانعد برص

 2 اخ كی ۷ رب ۳ تخم هم 0 اد ڪس داد

 | برص ۱ ار یلغوا سال نالوا ناس رص e تعز ا لوا
 جاقرب تولیراو هن رزوا كنسهعلف شد نکا رارف ودنک بورجاق هرلغاط

 لاوما كنلغوا سال هدفدلوا حح هليا هرهاق هوق هرکص ندءرصاسحم نامز
 هاغوا سال یدنلوا طبض هیربم بناح امامت یدبا ظوفح دنا هکییئازخو

 بناح بودا تیدوبع راهظا راچا هرکص ندفسأت رازه قعلوا لصاو رخو

 . یطرش كمر و شوموک صااخ هيف ىللا قرق هنسر بوردنوک یچلیا هرابرمش

 هدراثا هتسصح 2 لوا هدنیو . یدلریو رارق هحلص بولوا دبعتم هرزوا
 ۱ ۵ ع تلر نوجا كعآ مت نیرلتالو هتسلنسو لرکب

 باکر ی ها ایادهو فح قجلا رخ ( سوناعصوص ) نالوا یکاح
 هانیلاع هاکرد لوبقم هلکعا رابتخا یغنلراذک جار > بوروس زو هوا

 مد ارو یتکلیکب رلکب یبا مور «دنراکداک هه ردا هنداعس ردشلوا

 یهابیس هک یارب یزمرف یرب ندهلج نودا ادب هنسح نیناوق هجن رلددرب و

 ینیرا هستبا تافو هک یهاپس ربو بولوا یئادحا كنا رووا رببعت ینالغوا

 تمدخ هن رلت اكرانالو!ىرکكسعرلنالواند لاها (قی وو )ی ؟كعا ررقهنلغوا

 ۱ نو ناب :اعع تلودنوح ر دداا و ذا٤ ك دیم ا ےن یجدوی كا

 بولوا رب یلغوا نایمرک نالوا را وعمه هب دس ورح تالا قحم ےل وا هدایز نوک

 ه٤ رکو هکل ءدن یک یکب بوت یلغوا بوردنوک همانو یچلیا هلاک ابر ناطاسءاکرد

 هیهات وک بودا احر نسال وا لوبق هغللرلح هناخ مریدلپ هدازمش كنسهبیاص

 هدکد ایا ضرع هکمریو هلیشترط زاهمج نیراهملق ولناشواطو زوکیرکاو هنوایسو
 روس بوتیلک هبهسورپ هدنسهنس زکس شع زويد نیغلوا نر هلوبق یرادار
 قلخ و اما نالوا هدنرانامرف رز و یدنلوا ترشابم هک رادت ےظع

 نوک انوک ناوارف تمعن هل ود ناکرا هدرا مایا بونلوا توعد هنوکو د

 رلي دلبا جازما یک رکسریشوحاودزا زارفارس "هدازهش هل ازانط ب وبح لوابولیکج

 هکب لع یلغوا نامرف ینیرازنخارتخد ید كے راودنک هدنساننا ینا داش ساحو

 حاغا هرفو حاولب و یرهش یدیسو یرهش كب هدرو نم ځ راتو رایدرویب دان
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 ییراصح سوغرب لاتچندنا یدلیا ع هدنوک جوابوراو ییهعلق مان کو

a EE رو IRE Oa 

 بودا من ییسهعلف كحهرف جد اشاب نیهاش الال e هصبف جد

 هب ولو هدیلاوح لوا یدروس زو هنهاکرد بانج یلاع هاش هللا باسحیب مانع
 هراصح لوا بوحاق ندمالسا نکیبع نعد نالوا هدفارطا یداراو راصحرب مان

 هعلق بودا هرصاح نوک ها بوراو دن رزوا هان ملام هاشداب رابدنابق بوریک
 هن ردا بواوا غراف ندهرصاح قحالوا سیم ىح نیغلوا هرزوا تناتم تاغ

 نودا کل الع زاهطا زادقر راک اد ترضح هک دا ضو تل

 قاوقولوار هدنیش لوا یدلیا كانزوس هارب ود هقی یلاعت یرکت یراصحوب رکم

 بورب و هقراو یدنوف هدد كحاغا لوا رایرمش ترضح . یدیاراو یاغا
 بردم نر هاک اب یقزروطع ب چد لوو تم نیا اب یدنابط 0
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 بولیقب هد قرطرب ك هءاف هلتر ردد كنالاءعنقح هدننلود لهاشداب . هکیداک هل وش رنا

 بودا ناوارف جت ناهج 2 رایدد یدلوا ر ارب هسز ندنساساو رزو رز

 هلاربثک لم و رسا ها یب یدلیا لاسرا اکی ندهعلق ییاشاب نیهاش الال

 هدنګا لراصح لوا هکراردا تیاور . یدشاوا ضرع هیلاع هاکرد بوک
 رلیدلکه نس وشراق لدا رم ناطلس بوک هرلشاپ ریزاف یدنلو راساط نوتلا

 رک ذ مدقم تیاور جدا اما رد شلاق ور ندنامز لوا ك: یز

 زوهیدوف مانو د( جاغاابقولروغوا )هنحاغاقاوف لوا ناخدامناطلس ردنا اوا

 هلبا لابقا و زع لاصخا رک هاش هرکص ندنو  ردیقاب یکونوکو یرنا كجاغا
 انالوم هد: هنس شد شا زويد رایدالشبف هدنا یثیف لوا بواک ههنردا ||

 | مظعا رزو هلغلوا كالام هرببدت نسح یدبا رکسعیضاف هک لیلخ هرق ولهردنچ
 لبا مور یدلوا روک دم هلا ناونعوو روپشم هاکعد اشا نیدلاربخ بولوا

 كب سوئروا بوتلوا لارا نوعا یرغل هلراهعلق نالوا هدنسرغ كنفرط

 اشا ندلارخ  یدلوشراق اعم نوعغد لوا یفوفو لها كرادح رس لوا

 تروعویهتکساو یبیداوارپ هل راکب راس یزاغ سونروا بوروتوا هد هتم وک

 همارد بوراو ندرخا قیرط ید اشاپ نیهاش الال و رایدلیا حن یی راصح |

 اشاب نیدلاربخ بوروتک ءریحسل ضب ینیراهعلق هرفهرقو زورسو هنخز و
 راس>ر یر "یراوحوارساو هلا راع ی تهنع ردقوب اشاب نیهاش الال و

 راو زاکماک هللا تاعفتلا عاونا تواک هنعاک رد وادقم لا ناطلس هلا



 راو
 ماشنحابحاص ناطلس یرادقم لب شب ردلوب تالنوک یکیا ینیبام هلیا لوبناتسا

 نیهاش الال بورویپ مارخ هننناج هسورب ه هزکص ندمارآو رارق «دنراد یبا مور
 هن رشت یراتالو ناقحاو وقاعص بودیا ما هنسسعا رارق هدنرهش هبلف هباشاپ

 . نامرف ید نیهاش الال یدی-ثلوا رداص یربلاع نامرف هدنناب كنا رودقم لذ

 | ینتبالو ناتحا بوک تن و لا ااا رم .هززوا؛ نابج هاتف

 5 سال سابق یو دحی .دقدراو هن سارح ولروماچ بوروتک هفرصت ةضبو :

 7 مالسا هابس لاعت هللا نوعب ءدن رلکدا هلناقم تولک 4 4داقم یرکسع

 || هشرزوا وئاص ندنآ رلیدلوا روهقم ةلج نعشد هورکو روصنم و رفظم
 " بولک هدف غاغو الاس بودا طبضو عف ید ینا هلهجو ناسآ بوراو
 هدفارطا لوا تویلبا رافلیا هنراید راب یراص هدراج لولا هت یدلیا رارق
 ۱۳ ۱ هبرث لق رارکت تود تراخ هشاب ندشاب یلها بام نالرا
 س مورو ردشلنا لاسرا هنفرط لابقااب ناطاس بودا بیترت راشکشیپ

 || راکدنوادخ ترضح هحهااص رخ هلا بوتکم ود ردن دنا مها زکشسشت

 | یی ردا ادا بوک هنساقب یبا مور هللارامشب رک هدنسهنس شقب زوییدپ د
 | یور هراقواب رایرهش مدق بولک ههنردا ندهبلف اشاب نیهاش الال رلیدلیا فو مشت
 | هثناح لیدنتسوک بولوا نانعمه هليا ناهج هاشداب ًاعم هرکص ندقدلق هدیلام

 : EEL فورعم هاکع د نیطط- فا روت لیدنتسو هج وک یال وا هناور

 أ یدیا راذک نامرف ل رايد بولو راهتشا هدشیام نعد هلا هایسو كلام

 ] | بولغم هجربدقت یکیدشا هلباقم ا او ناطلس تنه اما

 یتحاتفم كن هعلقو یدلیا لابقتسا هلا فحو اباده دحدقم نولب ررقم

 هل تعاطآ ها نام کم ندا نر توراو ه.رزوا هل تتمطک

 یسلوا
 3 2 هب زج بول وا ی اک تاغا | هدک دا مدت یتطیا مش تیدوبعو میلست

 ۱ . مالساناطلسو یدل وا رداص یلاع نامرف هنمالوا لاو هنتکلع ورک هلا ینییعت

 | لوباتسا هکیدلک رخ نکیآ هرزوا ماراو شیاسا بودبا مارخ هددناح هسورپ هنن

 تعزع هغلا ییهعلفو تراسخو تراغ یتفارطا تو نو نوک که یزو
 بولابص رار هنعج ع روفلا لع ناش لاع ناطلس نام یدلبا

 كه رف هل رکسع ییا مورییاشاب نیهاش الال هدندل راوه هرغلعم بوک ندی و ساک

 هدرب بیرق هلوباتسا هليا هایس هي یراودنک بوردنوک هکعا محض یی رهش 0



 هرخاو یاناطع عاشو لع توروک نئامدقم كلا تب ردکب یواسو یبلچ ۱ ۱

ثنس را تو)وا ماعطا هل | نوک انوک هما نک اسهو ارعفو مارک آ هلرب ۱
 لوسر

 لوزن ه هقوتع د بوک هنلیا مورهلبالابقاوزء هرکصندنو یدلو نیرهساهن ننوک |

¥ ۳۳ ۷ 

ع نوا من ییسهبسصق نم رج هد رو هنردا هدنراهدروب نوامه
 "لاسرا رکس

 یابک اخ تونغ لام نانلا بودبا رابصح میلست هلبا ناما ر وفکت ی را

 هنناح 4 ردا هرکص ندمارا هد دفوتم د مایا حاقرب توتناوا لاسرا هراکدن وادخ

 ینارونناوجرب هکرارروک هدباوخ ملام هک رب بانجیلاع هاش لوا رلیدلیا مارخ
 شخ افص لزمر رترید هدامسلاراد اکا یدعت هکریذیلد یاح لوا تروص كاب

 رک ذ بولوا راودس هلآ هلبا رادمان ءارما یسادن راب رارروی تراشا کیا ان

 یروک ذم لح هدرهش برق رارزک رارردشارا هدنفارطا لرهش یعاقم نانا وا
 اسا تثج هل رابلاع نامرف نامه راردنا «دهاشم هلا ناشن ناناوا تراشا هدناوخ

 ةبق هبط “داب لوا توش وا ان ایز صقر هدیارس شوک و اشکلد یارسر
 ندتهج شد لوا بوخ هلشاف یماوهو بآو مالساا راد لاثمو مالسالا

 لوا رک یو هاشون تفت كازو . ردشنوا یا
 ربخسل نشد راد نوار ا نامز جاق ر هدهنردا نوچ »اء كر ذ لد یارس

 ا لزق كب شاط روع یدبا راشانا لاسرا رارادرس هفارطا نوح ا

 تهنغبودیا نیقا هنراید وقاعصو هنامحا اشاب نیهاش الال بودیا ع ییلوبنایو

 هدنراکداداضرعن راشکشدب نولکهرابرهش بناحرادمارادرسییالوا هل ارام یب

 زوئه هدنسهنس زوفط فا زويد * ردشلوا یهاشداب تافتلا رهظم یر ره

 هدرا لوا یویالشق هدنا ینیقلوا بواک 4 هقوتعد یدیشمالوا مام یبارم» هنردا

 هلک < اراصح میلست تویمهلوا ردات هتمواقم یک اح رایدروب هجوت هنف رط سودا

 هدئدنل وا ریس ییدلوا رایدرو-ب تعزع هثناح یماوا نراف بونل وا طبض

 یدنک نیراحاتفم كنسهعلق بودا لابقتسا یک اح بولیراو هنرزوا یللوهرخ

 نیک دیدج یارس هکیدیا یسهنس شخ. زويد هرکس ندنوب یبا میت ۷
 توراو تاذااب هدر رام لوا هدفدل وا رخ | اتش لصف رلیدلبا رارث هلتداعس بونا وا

 لاححمهدمارا یدل وا هرسصاحم اسیلک قرف رد رشتا ع ینیراصح راک و ییا سیلک قرف

 هرو هکنل ( هعلق یکیا 9 یدشغل وا لاسرا نوعا یک یسهعلق (هرو) یلغوا

 هاشداپ ولتداعس قعالوا مسیم رفظ بونلوا مادقا یلیخ نح نیغلوا هلق مکن |
۳ 



 | رلیدورو بودنآ دنلب نیسادص هلا هللا ندهعیرا بئاوج هنیرزوا كند نات
 | لها ماتقلاب هدنرافدلوا رادب ندناوخ یواوا راکف و تسم یژنکا نمد

 یخ هلب رار یرب هارک موق لوا هرجا هايس بش لوا رلیدلبا سابق یداک م السا
 | رامورات هليل وه ناح بوی هلوا یرارادتفا هرارفراکرخا بودبآ نیع اپس چ مد

 ا ( تب ) یدیا قوب یبا دوش كنالوا قرغ هنیوص عمو رابدلوا
 .قحنوج (ژ ( * ار لوا هکنوح یدا وط هللا نوخ * اد بولوا راهش

 رسا یرادحنو لند یراهها یدرو یرصنو تصرفو ه.السا رکسع العولج

 كلبا اح رویم رارد یودنص (فرس) الاح هبارعع لوا یداوا ریز راتفرکو
 | قوذ هبا مر همالسا رکسع بولک هنیروضح اشاب نیهاش الال هلبا ناوارف تونغ

 .یاحبیرغ و هچرکا هتکن ردلکد ربعت لباق هکر دشاوا لصاح رورسو
  صوصخاب بویلوا یلخد» هدازغو كنيهاڈ الال اما یداوا بیصث هکی لبا

 هکنج هلا ند كمالسا رک اسع نالوا هدیناحو هننرلتضح هاشداب ام دقم

 نی زحهاکلنا دحو نک ندنهج لوا  یدیشغا مالعا وید ردقوب یرارادتنا

 هدوراق و ردشلیا تاحر هباش راد بولت رش هلتفرعم نیهاشالال تبثاع یداوا

 | رکسع نالوا دوجوم هدنرلناب یتسهعلث اغ یراترمضح هاشداب هکیدبا شغلوا ناب
 : من هلا هرهاق ةوق «دکدلیا مادقا مالسا رکسع مایا هحصارب بویلیا هرصاح هلا

 ۰ || یربخ یرافدلوا رامورات بولوا هتسکش كاننعشد ( فرس) هکیدیا هداننا ینیدنلوا

 | ی رکش هزاسهراچ یادخ یتصاوا لصاو هبانج یلاع ناطلس هلا باسحیب مانغ
  یروفکت لوباتما رلبدروب هجو هبهسور هليا تداعسو تلود بوتلوا زادنا

 یکیدتا لاسرا رکسع هلبک هراب جافر نوجما تراسخو تراغ نراباح دابآ قالب

 ۱ بونلوا نییعت رک تع رادقمر هنعفد لاطاق هدقدالوا ضرع 4 هیلع ةر رخ

 | راتفرک د نیررادمان جاقریو بوبلبا ناشبرپ یهارک هورک لوا هلیهلا لضف
 | راه داتسار هدنسارا رتراتفرک هدنزکدلک بولا: هنروض> رارپشو رایدتا

  هرهاع یارس هددسور بودنا دازا یرامع رونه رادقم یلاع هاشدای بونلو
 | هدرهش جراخ هدعب بولوا رداص یرلنامرف هنسان فورش عماحرب هدنسهلاق
 || هدلح لوا هنو لد یب تراچرب هدنرف یلاع ماج نالوا فورعم هلان هحولنق

a 22 3 هر ریدتا ۳ و و  r 



 ناوارفودج هناعتسم یادخ بولوا نادنخو مرخ قحلوا لصاو هرابرهش بناح

 میظعرب هنرزوا كن وص جبر رم جد اشاپ نیهاش الال رایدلیف رومأم ہک روع || یروبزم رهش بونلوا لاسرا هرخاف تعلخ هیاشاپ نیهاش الال هرکص ندکدتیا ||
 یکیا راو یراق ی 1 ي یکیا یلوط e ۳ ان کی 5 و

 ی 1 و دین او ی س۶ لا ا ا ا هال 1 ج

Oفرس هاغل وا روڪ و رود ندنسالصا نطو  Eتوراو هتناب تویسد نالوا  

 دادا هفلا ماتتا ندروب ره تویلیا تیاکح نتشذکس سو تیاکش ندنیهاش الال | _

 نوحا كعا عفرو عود ھاسا لعا دلا مور مود ت ویسد یدابا بلط ۱ 7 2

 هنیرزوا هنردا هلنارک ی 3 بودا قافنا هلبرللارق قالفاو سورکناو هنو |
 رانا یرکسع یلدا مور قم اراد ند شد موعش نیهاش الال راد درو

 مالعا تودا لاسرا 0 هداني ا هاشداب نرلفداوا رداق هتم واعم لا 2 ۵
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 ۱۳ ۵ ی
 مور بواکه غ دلا فقوت الب قحاوا هاکا ندلاوحاو هانب ند هاشداب یدلیآ قو

 ردراونامز یلیخ هک-ک هنلح هلباقم راسک اخ نم" د نکیآ هرزوا كم هنفرط لبا ی ۱
 رکسع ندهرفو ندانرد ود ردنکع قفلوا ربشس یسهعلق اب هدنصرفو هلبلاق>ا

 یکیا هب هن ردا نمد 4 هدانئا وب مییدلبا هرصاح ینهروب زم ةع هربا ترصن

 قحاوا لصاو هیاشاب نیهاشالال یربخیرللوزب هدنرانک جرم «دل زنم قان وق

 ندنعشد لاوحا ال وا تولیر و رارق هب هلن اش» و 4 قم هناطلا ردد ىلع هساا لاکو

 1۱ لید بونلوا لاسرا هلبا راروالد نیعتم رف جاقرب یکی لبا اح هلا رخ

 ر هد وشد مکیدروک بولانص رظن ندناریاو یدلبا راغلبا هنفرط نعثد نوجا
 نامزرب نمهلوآ هراس زا SE مالا او ترفوو تزنک هبرم

 یلیخ كقنا رازو راک هلا نعثد و یدتا هردنک وداک بوراو هرکف
 تحار بویلوا . ندهبک و رورغم هنغلفوح كن رارکسع نکل ردرا وشد

 ههللا لوسر ِتازع عمو لکوت ههالا ترموح هلکع | ناعذا نرلفدا و ۱ ,در رصضح و

 ود رد وب هراچ کر زوا ندک اا نوش هنی رزوا هورکو بودبا لسوت
 رلیدروک بسان»یربیدنون یسهلج هدکدتا هرواشهللا رابزاغ نالوا قیفر هاب

 لفاغ لوا یکراربشهر بولوا نام هدنا یدنا راو راز هشيمرب .دلاوح لوا



 رارف بوت هغیاق هلا یلایعو لها هصکرب بوبلوا یرادنقا هرارق دعب نم
 ناما حاصلا ىلع ه- ءا لها یدلبا رارق هديا بوراو دل زوناو

 لاوما ءنازخ هو هدر اکدلیا حاتفم ۽ ےا ست بویلید
 ۱ زغلاعتملا تاللا هليا هدانعب

 4 ي : و ا هدن رلکدت | فرش یه ردا مع رابرمُش بوا وا تیص) اا

 4 ییاشابنیهاش الال و یدلبا رودص یران ام رو ات یلاع یارسرپ تععرد بواکب

 مالسا ناطلس راددروب تعزع 4 هةوئعد مو تو وةلا هدهردا

 سوتروا هدقدلوا لخاد ی دن ام تان ا زوییدب تودا مارا مایا زا ی هد هق وتع د

 _ هبلف اشا نیهاش الالو تولوا ریما دنهف نیم وک هلا ناہح هاش نامرف ك

 | یرره :یزاف یکیا لوا یدیلوا لارا دن ریست هبلاعث دالب راسو هرغزو

 / دراو ەن مو ك كرهدنا راز هاو رلعف هڪ بو وزو ندباخ رب

 | كيال هرغز ځد اشا نیهاش الالو ںودا 23 یزاف سو روا ییسههکی

 ۱ روضح تو رک رسا شاتو ناوارف هلا هغلابم هنراا هلکعا ربشست

 | ردراشعشود رهظم هتاغتلا لاک كحم دبا ضرع هدن راکداک ههانپلاع هاشداپ

 هدورعرش لئاسم هدنسام الع هک ندنراید نامرق هکقسر هرق هداننا و

 نالوا رکسع یضاق یدبا راو یراهتما هددبعرف مولع و

 كالا زاربا لیلد نوجا قلا شجن ندعانغ لام بوراو هش رروضح

 | هچنا | شب یزکی زوب هریسا ره هدقداوا صیفتو ضرع هویاسه باکر

 نانو یدنلوا نامرف قلا نوا سج یسهچقا شب یهرکی نونلوا ر دقت تی

 نیاشاب نیهاش الال هدنسهنس ترد شقلا زو دب یزاغ ناخ دارم ناطاس هرکص

 | نوچ اقچا تیالو یکب سونرواو یکب لیا اح بودا رومأم هنهق هبلفو هرغز
 ۱ بوک ندارد هلتداعتس یراودنک هدعب رايد | نیبعل رادرس هساحر یی رره

 11 روترپ یرایدلوا هلبراش رشتو روضحشناسا بوک هب هسورب نالوایراعدق اک

 راف هلن | مالسا رکسع اشا نیهاش الال هدنسهنس شم شقا زون د ایدی

 نادت یدنابق هب هعلق بوب واردات هغمروط وشراق یرزغکت یدلیا نیفا هنناح

 . | لها بودا مملست نیراحاتفم كنهعلق هلبا ناما بلط تبثاع تولوا نشا
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 لرلیزاغ هدندم لمس بوشدربا یجنز قوا هنزوک كروفکت هدکنح یان |

 راد دا وا مویط هتونع ره ر رفظ زکسع نوال وا جن جد راص> هلممادقا و موحش

 تحوم بولیسک یاب هدک دل روتک  یهاشداب روضح بولوا رسارو نم روفکتو 9

 یزاف یاشاب ناهلس هدازهش رلیدلیا لاسرا هنیشدنالوا .دفارطا نوا تربع

 ترهش هلتعاص كب سوئرواو یکب لیا یباح ندراکب رادمان هرکص ندنتافو
 غاط هدنفارطا هرقلعم نوجا قجا تیالو هدشلیا مور هلببس لوا یدرلشلوب

 ندنبناح هلاصببا بوئلوا شرابس هکب لیا: جاح یری ؛لزهعلق نالوا هدنکنا
 نح رهعلق نالوا هدرفو ییسهظفاح ؛لراراصح نالوا هعرا و هنرانک ارد

 هعلقر مان زافرو هدنرانک جرم یکب لیا جاح یدیشلا هنسدهع كب سون روا

 تهنغ بولا ص نیا هفارطا لوا هدناقوا کا هکیدبا نکاس هدنا بودیا ق
 نوحش ییزلسا رک .عیروغنکت هقوتمد هکر یدردا لصاح با سج ی

 هنیقا هک لوا ید یکب لیا جاح قاشا یدیشنفیج هربثط ندنسهعلق نوا

 بولوا لادجو كنج هدعایس بش لوا رایداک تسار هنر یرب یدیشعا هجوت
 اسوبنوک یسنربا یدلواراتفرکرو نه روفکت بوتوطزون هرارف نعشد راک رخا

 هدنلا مالسسا لهاو رافرک یتساباب یلغوا روفکت هدنراکدتلیا ه نکوا هقوتعد

 ی یس هعلف هق وتعد یدتبا ےل ستی ۰1 ںویتسا ناما كے روک رازوروضحب

 كب سونرواو یدبا راشلوا هناور هنف یلروج ناهج رابرهش ترضح هدنسانلا |
 زوب هثلود ناتا هلا هقال ییاد» بودیا ع نیسهعاق ناشک هدمایا لوا جد

 هاکرد هرکص ندنکرادت كنسهظفاح هقوتم د ځد یکن لیا یاحو توروس

 ناریمریم هرزوا یرارببدنو یأر كنزاف یکیا و هدکدتنا تعزع ههان ناپج

 یکقک هنرزوا هنردا هلا رام ی رکنی توالوا بص رادرس نیهاش الال نالوا

 هنردا رلیدروب هجوت هنهف تنسیکسا اباب هلئداعس یرودنکو رایدلیف ررقم

 ندنکع هلک هنرزواهردا كسهاش الالیدا قورع:هلکع د( هر دنا )هکیروفکت

 تبقاع بولوا كنج مک بویلوشراق هدهرد وازاس هلیسابق یب رکسع بولا رخ
 ناح ندناروالد موجه رو نه روغکت قحا وا سیم همالسا تازغ رفظو چ

 یزو هدقدلوا لخاد هراصح یدک هب هنردآ قرابق نایرکحو نک هیفوح
 مس

 هدب اح وب یدلوا لوغشم ا رنج هدورعا نودا راود ندیدرا

 یزاغ ناطلس بودیا را نمثد نیعتم هجن كب لیا یحاح هلبا كب سوئروآ



 « ۳ لقا نیهاش رودم یزو خل و هتروا یر رد وا ا ا

 ناهلس یراردارب ید رانو یدبا هاشداب هیحورپ دنولمش بیهم دنلب یادرک ||
 یدرارون رم هد اع بیرغرب ۳ نی ه دم تو و نونا ی

 ۳ تمالسا نالوا 7 ل مور دنا ا رار OE تن

 ۳ | هلغلوا یرلمولعم یراکو دیا هدارطضاو ملا هبترم لاک ندیدلوا یرارادرس

 ]| هدنتمس یلوطانا هک اما یدا راثنروپ تعزع هبا لوا هلن هلا لییس یازف

 1 یراکب فا رطا راسو ردلغوا نایمرک یھک و یلعوا نامرف یع ک رک رلکب نالوا

 3 ۱ عم یراربخ یرافدلث تراس هراید جاقر ندیناغع الاغ بولوا تییگنولدکی ۱

 | یبراصح یروکنا بوک هیلوطانا هن لاطایف قجلوا لصاو هننرانوبامه |
 | ملت راپا بولی نیرافدلوا یرارادنتا «هباقم راصح *یلاها یدلیا هرصاحم
 | یوطانا هنسلوا لصحام رایدلق تعاطا هلا صالخاو قدص یویلبا راصح

 2 | زویدب هک هدراب لوا رایدالشق هدهسورپ یشیفلوا بوربو ماظن هنراید

 ۱۳ ۲ را ااا هدننبام مالسا رکسه نیکد هنامز لوا ردي را چوآ
 ]| هلیلخهرق انالوم وله دنج نالوا یسیضاق تخت ياب یلاوحا هیعرش روما هدرفس
 e نوک یدبا هد, مدح قلیضاف یر ندرود یزاغ رام ناغم هکر د شغل وا شزایس

 8 || نیفلوا هرزوا ترفوو تک مالسا رکسع وا وب ترهش تاودو نيد نرو
 ! ۱ یدلروب هبحو هرو زم یان الوم روک ذم برص بوناوا نییعت کیا لقب

 . نایلس هدننامز یراردب موحيیم ادعام ندنوو رد هللق ندرانو هنسح نوناقوت
 ۱ ا راک دنوا دخ نکل یدبارلشلیا رارق هدندنسم كلیکبراکبو رادمسهرکسءیزاغ یاشاب |

 | ندلجا یتیدلوا یرادنزرف لماک شمشنیو لصاو هاصن رون كنب راز
 | كلرکیراکب كب نیهاش الال نانلوب هدنرلتمدخ هدنساننا یراکلهدازهش كن رودنک

 ٠ | هشناح یلیامور هلا لابقاو زع هددکرابم ةسوو رایداوا زازفارس هلیبصنم
 هیارتف بودبا تراز یی رارونارپ رازم كنراردارب موحرم امدقم هدنرلکذک

 | دادمسا ندنرلتناح ورو بونلوا نییعت فاقوا هنرارزوا هرکص ندرلفدصت هصن |

 هرصاح یراص> مان روطانب هدیلاوح لوا ها ازغ تب هدعب بودبا بلط
 یدنلبف تعزع هنصق یلروح ندنا ردشلیا علست هلا ناما یروفکت هدن رلکدتا

 بودا ترشابم هبهلتامو هلباقم هلا ناهج هاشداپ هلذلوا هسکدناعمرپ یروفکت |



 هدن :رلقدا وا 2 E ی ل هلک ا زوتوا م ال لها وا
 ندنمازمنا راک اح نف هدریالو یدراشعا رودقم لذ هدعا هظفاح ییهعلت ۱

 سماخو بئاخ بواکروتف هدهرلنا قحلوا رادربسخ نشد نلک ء رزوا یلودیاک ۳

aكناحوفو قحل وا صالخ ندماع ریش :وب مالسا رکسع ا تعزع هنلو تع زه  

 هدنرلکدایا ضرع ههانب ناهج هاشداب لیصفتلالع یلاقتا كنءدازهشو ینلاوحا ا "
 نوحمادالوا قارف ن < لكل ها داشو وقف ممه هن رلث دا وا رفظم و روصنم هجرك ا ۳

 r 2 هّضراع هن رادوح و هللا و عو تولوا هدز تم مد یلیخ ۳

 تنطلس بولی ینکودبا ررقم تاحر تبقاع هدقدلوا ناونانو فیعض ندنوک | "
 زایدلف راتیصو هنوک و و نویلبا نبعت «یزاغ ناخ دارم ناطاس غوا ییروما |
 یس هنظفح اار × مدام ناطلس تبسح یلاعهش#مدارم غاب "دونم یاالا (تس ) ۱ ۳ ِ

 * راز هلوا رورغم هکلم ییافو * هشاب لدع لق هنودنک هدشیاره # هشیمشتبا

 ماد ها تلادع# هدننطلس كدلوب لالقتسا نوچ » رامز هلوا رودندعرش قرط ||

 لاونمو ( ژن لوا رارفرب هدتنطلس ربرس * لوا رادم لغوا هلام ماظن»هدنکلم |

 هليل وق (ةیضار كبر ىلا یعجپا) یاب حور «دنرلفدروب مام نرلتیصو هرزوا
 افاس هدنراصح هسورب یراراونارب رازم هيلع هللاهجر یدلیا زاورپ هک اب یازف

 زویدب زوس رکج ٌهعفاوو . ردشلوا عقاو هدعضوم نالوا یعس هلیعازسانم |
 زوملا یرلتدالو ردهرکص یا یکیا ندننافو ۳ نایلس موحم هدنگرات شقا 3

 هجربدقت و بولوا عقاو هدیتلا یمرکی زویدب یرلسولج هتنطلس ررسیو ؛دناسکس |

 هللاو رولوا شلوا لی رناسکس یرارع تدمو لی شب زوتوا یراتنطلس نامز | "
 با وصلا ا ىلا

 % دارم ناطلس تنطلس زع یزاغلاویا هاش %

 86 دادو لدعابنیعم ار تلعوكالم دشابهکنا #

 سولج هلتداعس یزاغ ناخ ناخروا یراباب یرلتدالو كراکماک راب رهش لوا
 رکی زو یاب كترصه ے رات هکیدبا شاوا عقاو هدنسهنس یرلکدشا

 یرلب#ل رلیدلیا سولج .هتنطلس رب سس نکیا هدنشاب شب زوتوا هدنسیلا

 ہدناغع لا یدبا راکسماک هاشداب ر راعث یی ییرک و اھ راکدنواد-خ یزاغ

 راب رهش ترد نالوا یم هلیعسا دارم ینعب كناش یلاع نیطالس نالوا عقاو



 ۱ r و 1 2 و 1 ك ااف 0 0
 | الاب ملاع یور زا بهش بولاق هدنتلا هدازهش هلغالقب هنیرزوا كنناپ بونارکت

 ا نود ( نوعجار هیلااناو هّلانا ) هلا رازو هلان رازه ریزاغ یدلبا زاورپ

 دنا نفد هدرب لباقم هدم یراکدایا اغ هدریالو بورداق نراش رش دسح

 ۳ یک متد هراپ شا کی رخ نکیآ هدننبیصم او راس رک

 2 هرارف لانمه و ی ندرنا تشحو رخو رلیدلیا

  كنامشا تنح هدازهش رد ناغفاو هلان هلقافتاو رایدلپا رابتخا تداهش یکو

 . زوک بودا بلط دادقسا ندنراحوتفرپ حور رلیدلوا هناور اکی ندنرازم ۱

 . هیزاغ یاشاپ نایلس رکم هک ردروک ذم هدنخ رات (یرشنا الوم)رلپدکو د نیراشاب
 نب رکا هکشماشم دهب وب نوکرب هرلیزاغ نالوا هدننای مدقم ندزلوا عقاو لاحوب
 | هدتالووب یب هکنوسلوا هل وب متیصو هرازس مردا لاا هثرخا هدنشن و

 | سهروط وشراف بودا لکوت همللا هسرولکن شد هزکیرزوا زس هدا نفد هدرپالوپ
 مب بودیا تربغ هو زسه دنا هدهاشم نتمکح كنیاعت قحسهدیآ رارف هک هوا

 || نداد موحمم متاولاف یدیشعا شراب کم ود زس همر دلا هراذعثد یقیم

 . هلرلیک یتبمهببس لوا رلیدلوا داش كعد شرا نعشد نالوا هدفارطا هدکد ایا لمن

 كا ذخا رارکت یرارب نانلوا مد هدندناح یلیا مور ندنلا مالسا لها بوک

 راشعا هجون یرغوط هرالوب بوئیچ ندراپک یرکسع نعد هدنیح لوا نوجا
  هشربره هلغلوا هلاوح بوت روک هنیرازوک كنمشد هليا رلتا ذوب هللا لاحر یدبا

 || نده نیغوچ بو شود هنرادرآ رایژاغ رایدالشاب هرارف ةلج بواک تشهد

 | یدلوا صالخ رایجمک قجنا بولوا ريضزردو ربسا یخد رانلاق یتابو رایدروچ
 | روهتمو هتسکش راک اخ نعشدو روصتمو بلاغ مالسا رکسع هیراب تیانع
 ولت زو لوا راید-تا بودیا لاوس هدنروضح كرل زاغ راتل وا رسا بولوا

 نانوط یز یدنک هدنق یدیا راو تببهرب ناوجرب هجنراکواو یدیا رایک راهنسک
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 داش a بور و ورا یزاغو و 0 ۰ هاب ٹراف ۱ ۱

 تداعس هرکص ندنعف یراصح روک وک رایدلیا راک میلسن راچا كحصروک 0

 شلوا روصح تدم هجن یروفکت . رایدروب تعزع هنرزوا یلوسیلک ها
 ةناح هلا ناما بلط قحصلوا فقاو هنلاوحا كن روک یراضضح روکو ق نکیآ ||

 فوم .یدلوا هناور هلوناتسا بناج بوش هراړک هلبلایع لهاو یدلیا نامرد
 هرقلعم هل تمه یکیلیا اح 8 ردشلوا عفاو ۵ نیس تری ین زوییدب مع

 غاب ردرپ قانوق جوا هبیلوسیاکو هرفلعم هک هلاسصپبا بولک ریه" ۀضبق ید
 لوا نیفلوا ازفا حور ماقمو اشکلد رهش نایابي یلوصح و ناوارف ,یسهچاب و
 ینغ هبنرمرب هلا تهنغ لام نیس تازغ بونلوا ع هلا نادم تمه ید

 ةوکز حت" هکیدزمهلو مدا هسلوا ومل هرو ةوكز یرب ندنراچلا هکر ایدلوا |
 یزارفارس كراردامو یزاغ كب روما ندا روهظ هدنلیا نبدا تالذدعب یدلوا
 هکیدیشمر و راسا ها قلرادبات دم عرب بودا راسا هتلیا مور هلتمارک

 مالک لصاح یدزردبا مسق وید نوچشاب كب روما هساک مزال كا نیم رایزاف
 كب سوتروا و كب روا یزاغ یدرب و یدلا یرادقم لی یتلا مانب یاشاپ نایاس
 رلسفا هکلاعو فارطا كب ندنرارب یر كب ل ضافو ك هحاو ك لبا جاحو

 هدکلاغ فارطا قجاو رابتشا هرم و هدنمشد راد رادمان هدازهش بودا

 | نشد راس و سورکنا تیالو ج احو راغلب و قالفاو نادغب یتعب نعثد نالوا
 هن ورد كرلنمسد كڪدا هدهاشم یی روهظو كروب نم "هدازهش

 رخ شن روفکت لویناتساو رایداوا دیقم هنعج رکسع هلفافا بوشود فوخ
 هفرطوب نکیا هدوساو نیما ندنعشد موحش مور تیالو نیکد هناوب هک رایدردنوک

 مزال همهلج ردشمالاف ماراو روضح هدز دعب نم یصاب قابا مالسا لها

 رخ ود لهدا روععمو رود ندرابدو یرانا بودا ماع ریش هک ردو نالوا

 راسوساح یدلشاب هکمروک كرادت مک ید یروفکت لوبناتسا قحاوا لصاو

 لاوحا بولوا عجج رایزاغ هلا یرلنامرف هدنرلکد روتک ههدازهش یربسخو
 رجازار قلعتم هداهجو ازغبایماک "هدازهش یدنلوا لاقو لیق هچن نوجا نعد
 هت نورد كرابزاغ هلک# ا,ناب تاناکح ثیداحاو تابا هجن بودنآ لقت با ولو



 و ۰ ۳ ورنا ی ا

 تک تح زلاص مو یدل وا هالاسرا ندسع هلنادرم E هللاص یکیا رب زب

 ۳ هک وفرح هددول) یداراو تلسررب ش اعل ر رت رانش هدندناحرب لارا صح

 کک هته لس ولتمدخح س و ھ4 نیعلوا و هوعب عابو یتامز ندرخ یدیعو

 ٤ ۱ ریدا 3 2 هلعلن سا رایدریک هس کا ا 4 e یدب

 0 ES ضمب دنا دچفاو هدرالو رایدندلو ۱ ا چ

 | راغلیاهباج لوا بولوا راوس هرلنا نانلوب هدهماق هلراروالد جاقرب كبهجا بولا
 من جد هعلق مان هبنواشابا بپ رف هلع لوا یدلبا رانلاب قارحا یرلیک بودیا

 | هلا یرالایعولها یتیراهاپس كراید یکیاوب رارید یعاطروفکت اکا یدعث بواوا
 . و( راصحروکو ق و ی وبیاک عف رلیدتبا اقیاهدنر رب یتسایاعر بوروگچ هن رایدیسهرف
 2 . ناهلس هدازمش یدبا رومشم هاکعد یو ولق دکحیروفغکت كن راصح یلوسلک

 ۲۱ عج قجلوا یولعم یکیدنبا ریضسآ لبا ریدن نسح یراسصح یکیا لوا كناشاپ |
 و تولوا كنج یخ هدقدلوا لباقم یدیرو اک ندهان نید *هدازهش نودا هابس

 بوریو هرایزاغ تزع بانج یتصرف تبقام یدشود مدا قاقوج ندبناج یکیا
 ۱ هن یلوبلک ىلضافىزاغەلبا كن هجا ناشیلاع ؛.دارهش یدربک هبهعاقبوجاق روفگت

 "فارطالواو راصد لوا تبقاع رلیدایا رارق هدریالو یرودنک تور وب نییعت

 | یبجوكن راکتید یماووا هجا ردشلوبتربش هلا مانوبهلففلوا عنق هلیلا كی هجا
 | كنيروفکت یلوتباکیروفکت كنراصح روکوتهدننیش كنراصح یلوساکر دو

 هبدعلق بور اودهڪکر , هلراروالد نالوا ق4 ء ب ى هان ند "هدازهش

 ]| ندانهءویدردبا E تراغو نوح یتالسا لهاابژک !بولوا ندنسابرفا



KEC 1 
 | هل و یدیا راشعا رارق لح یراثا تح راید لوا راسک اخ نعشد هکر دو ||
 رطاج كن زاغ ناخروا ناطلس یعودلوا ناداباو روم هل و كنیلیا مور |
 نایلی لخوا بولیا نیرکف كم هسا یبا مور نوکر هلشلوا ی ا
 هلدنکسم ضرع ید تسمه یام هدازهش لوا یدلبا اشفا نسهرطاخو هناشاب ا "

 نامج رابرهث یدلبق احر یتساغلوا نامرف هودنک تمدخو بودا سوب نمز

 اشا نایلس هک ان یدنا شراس ک1 ییازغ و ه ريخ ءامد بولوا نادنخو داش 1 2

 هدهاشم نسهسج* یانو هب رغ رانا كراید لوا دهکده دا بولیکح |

 انب نوا سیفلب هکر لیدقچ هبینایلس رصق نالوا فورعم هلیمان قلاشات بودا |
 هدیلاع یاس لوا ورب ندنای س ترضحنامز هکر درلشعد راردا تیاور نيغودناوا

 لقن هنرلان هکر دنامز هصوب ناړج نیطالس یرلنوتس میظعو یرارمرم نالوا ۱
 هدازمشلوا مالک لصاح ردشم امن وا مف ناصقو روصو دن راردروتک توریدتآ 1

 تکل# نایءاو تاود ناکرا بودا ناود هداشکلد ماتم لوا ناک: نایاس

 كنتبالویسهرف رلنو كب سونرواو كىلضافو كهجا ًاصوصخ ریدل وا رضاح
 نامزرپ بولیق ران هنایرد بناح هداننا لوا ه.ازا «دازهش رایدبا ندنرامدآ نیعتم

 رفظو جن هدایرد هندیا هک بوک یدروط ید ودود توراو هرکف زاردو رود

 ردن زکیرکف ثعاب معاخ هک رایدتا لاؤس اما نالوا رضاح یدلیق نیسهدهاشم

 مرکفیدش | بورپ و باوج هدازهش هدنرلکدد م هلی كرادنرب هروک کاو مهل هدز

 ریبدن تن هدیاب وب هدزس ماچا تیالو همن هديا مورو مک هتوا یایردوب هکردوب |
 كتمدخوب راروالد یزاغ مانكب لضاف هلکبدجا هلوا ناسآ لکشم راکو زم ردا

 یرالاص بون هن رزوا یسیکیا رایدزود لاصرب بود دمعت هکلک ندنسهدوع

 دصک ریدتج هنرانک كنهعلف مان كنج وراقوب ندیل و بلک ر ایدلاص هاکوت رګ
 هباحورپ هن هکاوا حایص روفلالع  رایدلغاب نواوت مدآ رب هدنسارا رلغای4ل|

 یلاع هدازهش رایدت | ضرع نیراراکش هنراتمضح اشاب ناهلس هدازمش بوک
Eییاس>ا ول رو نم مدآ یدنوط شوخ نرطاخو یدردک تعلخ همدآ لوا  

 قازوعالف هرانوب و یدتا تبع ندلدوناج بوس یرانوب كج روکح ینطاوب و
 هزکیراصحالزسزب نیدع وط نعش دردمن کم هکر ایدتا لا وسهمدآ وا یدل وا ك جهدنا
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 لالا ینو ادکد ید هيلا زکیربخ هک یه هک نیتلاندرر یزسنب یدت ا مدآوا زوهریک



 ۱ ور 9 21 ولد ا یدزدنا مکح هت الو جا چد

 عد ررقم و رودنک هنن یرا تالو بولوا یهاشدان تاعالا رمظم هل را

 ادمین هلءاعم وب یروفکتدا ولواو ردروک ذمهلم.اب لرلنا تبالو ییا لوا الاح

 ::ارطا یسهرق یدلوا تافتلا رم بودیا تیدوبع ضرع خد لوا حدا

 i فرص ارتدت نزا شارپ 2 ناخ ناخروا ندرآ وما
 بودنا بلط ناما هاتیاک هعلق لها رخا قسحاوا رداصییاع نامرف هدناب قاوا

 لاها ںولوا مدان هنسهنایدایب تاکرح یکیدناهلا یس رف 2 اتوا

 نیهرج د هان تجرم هاش رلپدروس رازوب هنامج هاش یابک اخ بولکه لبا هعلق
 تافو ندنوعاط هرکص ندا یکیا یدل ؤا لاسرا هنب رمث هسورپ بودیا وفع

 هور یرودنک بونلوا هیجوت هباشاپ نايلس هدازېش هروبرم تیالو ردشغا
 توالوا لاق نیفلوا یهاظ یتنابخ كنیروغکت دابولوا هدنرافدروی هجوت هندلاح
 لوا بوالشف هدهسور یثیف لواو یدنلوا قالا همالسا كلام یرابد د كنا

 وا هناور هتناح روخانا هدنسهنسم زکس زوتوا زوییدب هدرانا هنسجخ راہب
 هفرصت ةضو جد لوا ںولوا هصاحت یلیا دوما ندنا یدناوا جن یراصح

 رلتلوا یتکس لباق بولک یراحاتفم كن راراصح كفارطا لوا رب ه4عب یدلک

 ۳ ها یوم رس امناغو اااس بوریدتبابار خ یسا دمام یدال وا طبض

 .e رلیدتا

 1 6 هروملا لبا مور او

 ۱ صح نیا مور تکلخ ءدهلفا ید نالوا مدآ ینب نکسم و ۳ "روم

 | ناباپ ی لو صح و ناوارف یت رومشم هلتفاطل یاو و با و روم
 . یبع نامه ردرود ند هفلابم همالوا حدم ردو هن رور لح لوا بولوا



۶ ۱ > 

 ضعب هلبرارادرسو بواوا رامورات راک اخ نعد هلبا راکدرک نوع هدنراکدتا | :
 دج هادخ هدئدنلوا لاسرا ههانلاع هاشداب هاکرد هلغلوا راتفرک یرارادمات |

 یرادعا كندعلق لها رایدلوا هناور یرغوط هثنزا هلتدابس نودا ناوارفو

 نخ ودل وا رسا یرارا درس بول وا ها یمهلسج یدا هر a ناکه عدراب |

 بناح هلیرابا رع و لها تویلیا مللست یراصح هلا ناماو دهع تام كحروک / و

 نامز ردثلوا عقاو هد زویدب .یظع جفوب یدشلوا هناور هلوبااتسا ||
 عماح رلیدت | نیبعل هسردم ځد یتییرار نودا راد ٥» یرهسینک نالق ندتاس

 رایدروب هیجوت هش راترضح یرصبف دواد یش انالوم نیرخالاو نیلوالامولع
 ی زو ماعط هبارقف حایصره بودا اب تراع یلاعرب هدنجراخ كرهشو ||

 رارق هدشیزا رهش مایا هنر یراترضح یزاغ ناخروا یدشلوا طرش |
 كنراردپ اشاب ناهلس هدازهشنالوا فرصتم هنتابا دیمگنزا بودی ماراو |

 کوبوکو ینسهصلب یجقارط هدنسهنس یکیا زوتوا زوی یدب هلنامرف
 | زوتوازویدب یدنلوا لخاد هبهیمالسا كلام بودیا حت هل امص ییونروطمو
 نوعب بوراو هنرزوا كياک هلئداعس یرلترضح هاح یلاع هاشداب هدنسهنس ترد

 ًاصلاخ هددسورب ةسورحم هدنسهنس تلا زوئوا زوید یدنلوا مت یاعت هللا

 نالوا روهشم هلبما تسانم هدراصحو بوریدن انب هناحاترب و عماجرب هللا هچول
 ردرلشلنا نیعت هسردم حد ییهسینک

 نالوایک اح كنتالو یسهرف ردرلن و ندا ترشابم هناربخ ادتا هدباقم "هلساس

 كنهنامع تلود یدبا ندنلسن كنسارما هقوسچلس نطالس هک كن نال
 رب مان كن نوسروط بودا قاتسود هلا ناشن تداعس نادناخو ور ندنروهط

 يدب زوتوا زوبد اقافنا N ربط و و نوسرود هتداعس هناتسا یلغوا

 رارف هدنر كنردب یلغوا لوس نالوا هدنناب بودنا تافو كب نال هدنحرات

 . هدیهاشداب هاکرد بولوا هدیشر تکیلم ناکراندنراوطاو عاضوا نکآ یدیشکا

 ندهاشداب ولت داعس ك نوسروط رو نم هل راعا ب بلاط یک نو.روط نالوا

 هرااح لوا تاذلاب ید یراودنک یولاوا هدعاسم هن دارم هدک دنسا تزاحا

 نددابولوا رېن رایدلیا هار مزع هنتیالو یسهرف بودا هاپس عج نوجمآ هجوت

 یسهک اح كنتبالو یتسامریک هدقدنل وا لوخدهن رلتن الو یتسامریکو جام بولیج

 یردارب مان هلاکو یداتروعرب مان هیروتسامارک ندندالوا «رصابث نالوا
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 | رفس راروالد لوا اعقاو ردرا روک ذم هلیمان یرصکیو یدنلوا نامرف هچقا رجوا |
 ۱ هنیرپرهو رلیدل وا رهظم هنیراناسحا كرلهاشداپ بودیا راشدخ هکن ؛درضحو |

 ۱ بولوا هدایز هجفدراو هدای ةشاطوب نکل رایدلو راهتشا هلیمات ااا بونلوا

 .یلاوحاو «دقدلوا هاک | هانملاع هاشداب رایدالشاب هک | مادفا هدا هدرارفس

 3 ۱ رار هتمدخ ن نداناعر دالوا EE و ںودہا تروڈم ہلا تلود ناکرا

 ٤ | لها یمازاب ی هرهزو یرجو ردرکج یرب ره بوتلوا رابتخا رلتکی اناوت

 جاقر هدفدنلوا نییعت ررشابم نوجا صوصخوب ويد ردثعاب هنکلهدابز كمالسا

 || ندادتا یراهفیظ و بولوا فرشم هلمالسا فرش ندایاعر دالوا هنسک یلیخ دا

 ۲ _یربره ۳ هدهاشم او ایامر نالوا ه دا رطا تو واريو دف

 زا ااعر كي زو ٥ 13 رج هکر دزوامتم ندای ا ۱ در اذه انموب ىلا ی
 اس كن دامك نیطالس هلا تلیضفو زکلاب و ردرلشلوا فرمشم هلمالسا فرش

 ِ ج هکر دمولمم هبالقع ردمهشلانم رها ییلضفا هرزوا نیمز یور نیطالس

 ۱ ۱ قثورمالسلاو هواص)اهءالع مان الادیس ند راهتشاو م السا روهظ دن صوت هدرودرب

 . هرکص ندننادحا یرچکی *یناف لا یهلا هلکاضف لب دیوم (عرصم) ردشمالوب
 ِ | یدل روس نیبعت نوجا دادما هرکسع بوحتآ رفت ۳ ید هفاطرب ندک ار 1 دالوا

 ۱ یر چ بونلو سعذ 0 9 ید کت رد ر 3 هل (مس)

 قم را رداق ی ا

 ۳ رارکت هل وا تبارف هدن ر لب هل | یروفکت لود اتسا نکعا رور نامز هرزوا

eنرودعم هلن وج  EO EKهاوو قالب  eناخروا دنا . : 

 7 : ۱ e دزد تو رادرس هرکس شل 0 ام بو ]وا

 1 قالب كنعد نولوا لاسرا هکلزوک ینبرکسع نشد روالد جاقرب مدقم ندرکسع

 . || رخ هیزاغ یاشاب نایلسییراثدلوا لصاو هل بیرف هقیزا بواک هاووا
 هکر یدشربا «دلخم لوا بویلیا راغلیا هندناح نعشد هلا لابااو تاود هدنراکدتبا

 ۱ نوش هنرارزوا كنعثد بودا نابرع راغب یدبا شم ینخ رب كندج"
E 
1 



 و و جد E i ا ا ردا رب 7

 دایدزا م هویف امو هبناخع تاود یلاعت هللادهک نیسهلوا دا هاکننا بو و

 نواقر ید نس یدما ردهدهب رق توق رلهداب ز هصنو ردهدقلوا

 یرب ندهلج الو هنلوا ارجا ددماق ات هک نیسکر ک كا ا عضو 3

 نوتلاو هچفا نالوا مار هج هنا لوا ارز دکر ک قاو هزکیان ودنک ه
 هرکسع هرزوا نیا تکو ش نیطالس تداع یکیاو یدیا یسکس قوملس
 روا ولس دکن منا یدک یی نک اک او کا

 هدایب هدنلحم ارز هنلوا كرادت رکسع هدابب نوجما تللاع ریست هکر دو ی

 یراریذږلد مالک و كن ردا رت هبیزاغزاخ ناخروا ردمزال هدایز ن:

 قجلاق یسههش هنغودلوا تلود ءاوخ ريخ بواک شوخ یریبدتو ی
 و نر ر زو هراودنک هل ا مادقاو مارا وارد كب هرکص ندناس> او ماعت

 اخ ناتو هدزوةط زويد رلیدروب ندعت و ما رسا هە ترازو 9 9۳

 ندنامزپ لوا كليك رلکرو هایسو یراصو یزمرف بو ایزاق هکس هن , رلش رش مان ۳ 1

 تژک هداز رک مامر ود ناچ مرب دی هدعب ههاک هناخ م ريدا نامزات یدلاق و

 نوا نحو 2 ارت زو ضا اللا تاکی:شیاط روت ن
 هدنغاح وایرهکب رو یلنوتلا اما یدنلوا سعت لرو لزق هنءادخ تلود ناکر

 یانالوم ردنداحا ده یاشاب ن املس ربالوپ حاف راربک هن راشاب الاحرایجابروچ

 دارم ناطاس AE ی:وسک لوا نو اد لاک هان راترمضح هرس سدق یور ||

 ضعإ بودا بیهذت لا نوتلا ییرزوا بولو تبغر هدانز هدناهز یزاغ

 ناطلس تقلا وا ات یدزردیا یناطلس حل ًاکربت یفوکساوب یناقع نیطالس هدرارفس |
 رکسع اشاب نیدلاءالع نوکر , را دنا عضو رخازرط ران اهدعب یک هبیزاغدجش | 3

 یهدضاق كرب هدیهاشداب روضح نوح ا نک یک لوا نا وارف رف “كيا

 هکیدل ر وزازق هن رز وا لوی زرد ترا و 4لا لیلخ انالوم ولهردنج
 هج راکدارفس رفسیدلزاب هدای رفن كيب تونلوآ باتا ولتکی هزات ندندالوا اوا
 یدئلوا نیرعت هفطو رده رد عبر یاش ةعقارب هدنوک تواو ۶ فرم هکر د

 بولوا لوغشم هن راک و دنک «دانطو یرره نويل رو یراکلنوک هک دل دیک هرفس

 نیسیعت یشاب كي و یثاب زوب و یشاب نوا هرانوب و هلوا صالخ ندهفرع فیلاکت



 ۱ ا ا الع تراشا یدا راشمروب لو هتک ا دیمکنزا زوده ید
 یشادنرف ز رد ندعم ورجا رايدوف هکید وشراق هر اصح بودا حصو ۵ب ریت رب

 راصح میلست راجا تولوا رابتخای هل | رازو هلا رازه قحلوا را ندنوب

 راصح-لوا راب دنک تولیکح هلوساتسا هلا رنک هدقدقبح هرمشط هلا ناما بودا

 را نیغلوا نبقب تیاغ هم لوا یسهعلف سودیا قجلوا ریخت هاتلوهس ریظنی
 لتنئدو راسیلک نالوا ا یدنلوا تاب و بارخ ابارس ل۱ رایرهش

 هدقدنا وا اب اب ز هسردمر ید e لوا هاکتدابع و دحاسم یرلدبعم

 هکه ءلقر مان (هکر ه)مبات هدبم ؟نزا رایدروی نییعآ فاقوا ییارف نالوا هدفا رطا

 ۳ یمااب شات روع ناهج ناطلس ردنار و الا و ردعقاو هدنلو لوباتسا

 تدمر هدتدلراو هښ رزوا بودا رادرس .E رادةم رب یکب ىلع

 | راصح میلبست هلا ناعو دهع هدنرلکدلیا بلط ناما هرکص ندهرصاح

 | ناطلس لوا ۾ راپ دلیا ر ارق هدنرارب یسایاعرو رابد كرت یمپ رک دع بودا

 | رهشو رایداک ههسورپ هلتدافس هرکص نددیمکذزا تیالو حف ناتسآ .دنلب

 ۳ تازع ندایند هک اشا نیدل ءرلرع یراردارب هدک دتا |. هایس عمو هاك یرو نم

 | هک اربا مهف و و و هلشن ادو لعع لاک یدبا ربشلنا تغارف هشوک و

 | بوک «یزاغ ناخ ناخروا نوجا یتینمت كنرهش دیکنزا | یدبا اتو لاثمی
 د
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 ندح ٩ یتمالع و راد :و فول ام و تكحدالع هلهجح و و سالار >ا ردفاو 9 3

 لفاخ ندراک تبتاع بولوا لوغشم هشونو شيع بوذا لج هنراهلوا دیمان |
 لوا هکرایدروک رایدراو ها راضح هکیدبا شک یشخترب تک بانا یزابرس روالد رفن ناسکس یزاغ نجراادبع هک نالوا دوهعم رایدلوا و

 ردنا جخ یدنکر یک ینلز مدنامه مع بوب لوا هدفدلوا نایام ندراصح | . برق نجراادبع یزاغ هدراظتا هران و هدنرانک راصح حر راسخر یرپ راک | "
 یودنکیک رانفرک قشاع خد رادمان لوا ندیغاشا كدا باتر بودا مخ

o / 8 ۳حورعهرزوا را راصح راود هل | راب رادید قوشیراو ثكحروا بودا لب  

 رانیلکب ییوسیف هلیساقلا كنافمم لوا بوراتیچ جد روالد جاقرو یدلیا |
 رپ دروک ندحلق لالایف ینیعثد نانلو هدنغات بولیراو هلا هلعع هنرزوا

 روکت بودیا موج هورګا رابزاغ هلج هدنرلفد چا یبوبق بوری یدیلکو | -
 لاوئمو را وتسا راصح لوا راددر وشود نزافو نکا هدنحار بآ وخ یروم

 رکشو ناوارف دج نوحا تاحوتفو هدق دل وا لاسرا هنهاکر د هات ند رابرهش

 دو بودا حاکنو دقع هبیزاغ نجرلادبع یزاتع رتخد لوا e ندناباپ ی

 ندزفلوا كنزاغ نجزلادبع یدلبا زارفارس نارفالانی,هلبانارکم ناسحا هن

 نجد هکیدراو هب هقبط رب هرتعاعت تبواک هاد یلعوا روالد ۳ هدنمات ناجر هرو

 یرلانا یییرللغوا بواوا مارخ وخ وا هن رازوک و مار ایی ندنفوخ نا راسک اخ

 نودک امو روم تا هدم دو نامز درگن زا رهش  یدراردوفروف هلاجر هرف

 روکحام هد رالد د یعود) وا یدلوم لكاسور ۳ روهشم هما ۱

 رب حرف ترد دیکن زا ریش و ردبوغرم یماضف و بوح یباوسه

 لس هرق یتح رولوا لصتم هنیزکد جافا یوا ربات رد اضف ےظعر ررپ وج
 A لواشعا هدا یوارب لرېشەد«دق نا هک (لید) عقاو هدند رق

 دچفا یدیا هدنفرصت تحت ںودا لاقتا ہزقرب مان هنوقالپ ندنرادالوا مرصف

 تمهو ییس هدر هلا ناهج رارهش نامرف ینىراهعلق كفارطا لوا هجوق

 رابشا دیره ر یسهنطنطو تکوش كمالسا تازغ یدزعا غپ رد هدکیا

 هن وک ندنوک مالسا لها یدیا راشااق راجان راکزور هتشکر ب نمد هکیدیشلوب
 هرزوا ت تم زع داخ لوا هلیسوزرا كن دیکنزا ت تم داب هاش .قلو دایدوا

۲ 



 .هبودنکت بقاع زلواسر دایرف ا | سکر رولیق دایرفوهلا نوجا دادما هکر دقه |

 و ن ران ورد كنادعا وند یدتا اتوا كعا راز 9 نوڪ سنا یدل وا عفاو

 لوس دله هجقا u یدالو ا i فرص

 ی رکیزویید و لوغشم اب خو 9 *] رلتنم لوا ۳ وا ی ییرف

 es e ر ,i نی

 رهو زلون لاح هصالخ ردنایعسو لح ی رشود دنا وق كرد تياغو

 ضالخیدلک هتیج#ینارو ناوجرب ۳ دروک (تبب )رول ادیماان بواب ررقمی اله

 نیلوفو یداک هج هنشاب وي وڏ تکی رداموهیجورب هدتلاحوب ینعب ون ) یانوحا

 راک لوارحم-لالع یدلیا صالخ ندالب رپ هاج ییاسزرنخد لوا بودازوا
 ندنسهرظنم رانصح نکیآ هدنرکفت هعئاو بولوا راد ندباوخ راسخر هام

  یاوهو ناربح هدنتشع "یداو هلاج كيب یدلکتسار هیزاغ نجرادبع یزوک
 نکو دنا تکي یکیدتا هدهاشم هددهعنا و قیفصلالعو تولوا ناد رک رس هدزق و

 ۳ ۱۱ ۶ ا الب بولوا رکیاح هدنورد مالسا ند:مدواو یدل

 . هلژروالد یضهب هدهصک نالفو زسهدیک بوک ندلحو ها یلکش رارف دنیا
 | رادغلابم قوچ وید ردرسیم هللوس هزس یصف كنه علق واز س هلکه ید راصح

  یدلیا نارپ کی ندمالسا هاپس بووراسص مکح هلمصم هشادءرب یدغاک بودیا
 ۱ هچفا بونقوط هنخابایئا كندحوق هجا هدننایم ربهر رفظ رکسع تمار ردشاط
 : دغاکرب هشاط هکیدروک هجید ماش بول ا وډ انا هدو ېب نتا یشاطوپ/هجوق

 | ود ردراو ٽڳح هدو بور داق یدغاک هل شاط بودا لوز هرب راشعا دن

 بعت كعدبا مالعا نیسهصف شاط هلد-غاک بولک هننای كشزاغ نجرادبع
 | بوسوک(رلید)وب مدار روقوا طخ هجا مور هدا مالسا رکسع بودا

  یژاراکفا هرکص ندهرواشم رادقم رب بولک هرب رب قحلوا یرلءهوسلعم ینوعضم
 | تلاح رب راتو هک ابوک زاروا منا ییدعلق فارطا هکیداراو رارق هنرزوا كنو
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Kup 
iروکت تولز کوک هتلاسر هلفلوا یتلاتشا یعدت هل روکت»هنو ر ا ا  

 ىمۇ نوا ی زوتوا هلن مش قارافع هتمالس هيلاي هول هاو لان وام رک
 هدنرانک ایرهددلوپ تال وارب بولیرب و ناما هرزوا حورن م هجو هلکما دهعت 0

 لوا _: زیدتا زاید كر بولو! راوس هراک هدقدلردشالوا هه ق ا

 .نییم جتفوت بولوا راربا نرده رقمو رادنید هاش لوزت لح رانا تج راصح 7

 لس 3 هدصف نیح یداواروهظ نیرق هدنسهنسیتلایمرگی زویدب
 روضح چ ادعب یزاغ ناخ ناخروا یدیشلوا دیار م فعضنالوا هدنر اجازه

 هاکن ندشفرط هدودلوا رادهرم هل راراتا هدنخرف راددد بوراو هن راشرش

 تبصو هجن قلعتم هداهجو ازغو هدادو لدع یدنلوا تفرفرب هاو ر

 یرهرونم دقرم . یدلوا ناجر تجر لصاو نابزاغ ناطاس لوا بودا
 هللا دجر ردعقاو:دهبق ولشک هدف زسانم هدنراصحهسور هرزوایراتتسو

 ماو ا اک
 ال مانعا رواد نا هاش ۴ عو لبطو جاتو تګ بحاص لر

 زوم. هدنلد یرلتاف و كس زاغ لرغطرا یرادح یراتدالو كناش ىلع ناطلس لوا

 زوب یدب هدکدرا هنشاب یتلا قرف یراشرش نس توا وا عدا زا نکس

 تداعس سولج هدهسورپ هرکص ندنافو یزاغ نام یرااباب هدنخرات یتلا یعرکی
 | یرادیشر دنزرفو دیعس هدازمشرب هددولح نح یدلوا عقاو یا [

 ما وب د ردا رھ تامدتم لیلد بولب كرام ییمودق تا ود ناکرا هکک هباید

 ردرلنون مدت ناخ دارم یهدیاشع لس ءادتیا یدل وا نییعت دارم ندرش

 لکش ینارون لبو نوزوا یراهیلح ردراشلوب راهشا هلیبقل راکدنوادخو
 هنيا عساو یسهدیس یلنروب حوق یلشاق قناچ وازوک الا ليام هضاب هجو نم
 دامو اشا ناعلس یرلهدارهش ید هاشداب رامقو رویغر قوحیوف ول وط

 هدب زا رانا تنو ناو ردا تافو ن أ لفظ یلچ مماقو یلچ م اق و نان

 راروالد ما هح وق هاو بلا روکوق هک ر اہ ساق هردنع نالوا 2 ادا

 بولوا دره یلغوا كن زوکیت كس هعلق هردنعص کم یدبا راک هدفا رطا لوا

 یرارادرس- رایدروشود تسمرف زاورپ امه زابمش یکیا لوا نکیا رای تشک |
 97 نب نو وق ناودروژرا جا را یروکت نالوا
 ۱ قلب ید روکت هزدنع رول لم هدقدل وا هک | ندلاوحاو رویت دیمگنزا بولا



 وتو نیدرا راروالد قالوا هدهاک نیک تحدنا راغلیا هد رابقع بودا ساسف ۱ ۱

 7 E هدکدتسا لآ رارفیرغود هراضح تولود قتلوا ءاکا ندنلاوسحا روکت

r 

 . | بلا هدنراوجو یدلروب نییعت هبلا روکوق بونلوا حج راصحو یدلوا

 . | د هنربخهل یزای یا ندنا بونلوا چ ید راصحر روهشم هلکع د ییوص

 | نالوا د روک سا هدنزانک كن وص نابع هحوق هعفاو یدنلبف تمه فرص

 ۱۱۱ یدیشلوا لوم هكا تبقا هدفارطا لوا بوش دنا هاگرارق قاقنالاب
 ا فرش بولکه -دتمدخ یرااباب هدرمشیکب هبا ایادهو فحت یجد یزاغ ناخ

 | بودا نا هبوزاب قا هلتاعفد هسیا بلا روکوف  رایدلوا فرمثم هللا یرلسوب

 | بو | کنج هک یکا نوک ییا هلبایسیلاها داب هجروا بولا نرازاب زوط
 تودبا یعسو دج قوج هدنفارطا د.مکنزا ید هجوقهحفا یدلوا رفطظم تبقاع

 هخوق هفارطا لوا الح یدرنسوک راکلرا هجن بولاص رلیدرکس هاوا قآ

 ۱ | ۸5 شواچ هصنص یدشفلوا نت هتیزا نیکتهرقو ردو ىبس كنراکدید ليا
 . ] یاج ندتیضت هبنرمو یینزا کاح هلغاسمب بوقای نیناوجو فارطا هاکیو
 |[ جد یروکت لوباتسا ._ یدیشعا بلط دادما ندنروکت لوباتسا بواکه نرو

 ۰. | بولاربخ نجرادبع یزان یدلیا لاسرا هلرایک هدابا قالی بودا عجب رکسع
 | ید نیراندبا رارف بوریف نی کا بوصاب نیرارزوا كهورک لوا نیزوسکآ

 | یلاح نالوا هرومقمروکت یچاقرپ كرلنالوا صالخ رلیدلوا قرغ هبایرد یغوچ -
 رادقم ر هلاخ ناغع ف رش جا نم هدمانا و ید زابهلوا كاله ندنلا هدن راکدتا ناب

 هان رهظ هایس رادرس یا ناخروا یلعوا نیغل وا راتفرک هسا رفت تلع بواکر غت

 ۱ ۱ هدصق لوا يدلنا لاسرا هنعف هور هلا لاتفاو تلود بودا
 | هعاط كن روکت بولیراو هشرزوا یتیالو سونروا امدتم رلیدغلو یراودنک
 | بودا مادقا ندندرا بولوا هداب هلقافنا رلیزاغ «دنرلقدلوا رادرخ ندنرارف

 ندمرچوا رب بویتسا قجاف رایدشربا هکیدروک روم روکت رایدیچ

 هارب ب راص>و رحم یراید لوا یزاغ ناخروا هلغلوا شاخ دروخ بوشود

 یاب راکیب كروب نم رمش بودا هجوت هن رزوا هسورپ هرکص ندکد با ربارب
 ندسبس هرصاح قالب زکس ادعا نالوا هدنحا هعلق رایدلیا لوز ندنفرط

 یداراشلوا رظتنم هرابرمش مودفو مضاح هراصح ےاست نغاوا را رب ندنرلناح
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 حت راتبالو لوا یدیشتا رلتمدخ یلیخ هدرا رفظ رفس لوا بولوا زوغالوق |

 تیانعزکج رب ر هزکو لوقو هدرلتالوو مناخ هکیدنا 4یزاغ ناخ نافع هدقدلوا 1
 هنس وآ اف هتک كش وص راهش 2 ید نخ ناغع هدک دنیا احر ود هلا

 هب دیک ندنا رربد یوک شواج هلح لوا الاح یدرب و تماعز هک ۱ یراصح نالوا |

 یدلراو هراص> ق ه دمو یدل وا تالا رهظم بودا تعاطا یروک#ت یدلراو

 ندهکرعم یرورص هرکص ندلاتفو كاج بودا عج رکشل رورغم نالوا یروکت ۱

 یدلیا رارف هنراصح شیحهرف بویلو لاحم ه هریک هن راصح بوروج زو

 نیراراصح ادعا یدلراو ههویک ندنا بولوا ام یراصحوهعا ویرابدوراد

 تولوا رادرخ رادمات ناخ ناغع راشعاب هنګ ر هنسهرد یروف بو وڈ یلاخ

 یراروکتو رلیدلپارامورات ییادعا هدا نیما ةفرط بودبا راغلیا هن رارزوا
 راید)ا د ینا بوراو هش راکب روکت ندنا رلیدلام ل نیراکلمام تولوا رسا
 ناوصع هلتامرو تلادع لاک یتساامر كرلت الو نانلوا عفو یزاغ نا ن

 یرانات رادواح نکیا هدلاغتشاوب رادمات ناخ ناعع یدلبا تبانع هراع باكا

 نودا راغلیا هرزوا را-صح هرق راربد ول رادواچ هکموف نالو راهتشا هلکعد

 رادرخ بوالو هدرهش یکسا یزاغ ناخ ناخروا هدارهش هدکدتا امی ییرازاب

 شان وا تودا باتش مزه-تاهش دننام 4۱ راوس چار تولوا را

 ریسا نیرارادرسو ری ثم مط نیزک | بو ڈرا هړا هذخ لوا هدنرف یراصح
 هدک دنا عوجر هنیرلتعفر زیرس یزاغ ناخ ناغع بودا ریجن هتسب نیس ربو

 اناوتو ردامم هلو كغ رادنجرا دنزرف هدک دليا ضرع هدنرزوا لو یراریسا روب نم

 هدتعاص» یزارفارنس ناخروا یراق ن ناجع یدلبا دنس بور وک نیعودلوا

 لوا نوجا قلو راهتسفا هلا قجنا تیالو كحصدا هدهاشم هدایز ندنروصت
 دجوق هحفاو نجرادسبع یزاغ بودا رادرم هراعش ترمصث هاپس یرابرهش

 شیجهرق نالوا هدنرانک یی وص هبرتص بودا قیفر یلاضهو ىلا روکوقو

 بيرق هشیج هرف یزاغ ناخ ناخروا هدازهش یدردوک هشرزوا یراصح
 نوک هندرا كراصح یولو رب تولوا كولو چوا رکسع لرل ا لک
 هاس هيس رلي دنا افتخا ؛دشانام ر وا یکولو ر و رلي دلوا نایب

 رآرف راهظا هرکص نده راح نوک جاقرب بودا ہرصا_ ی هعلق یرودنک هلا

 یدلیا رارف ندکحرک یرانو نعشد نالوا هد هلق هدنرلکدسوک قماچف یویلپا



1 ۳ 
 ۰ || یواصحنوبف بوی وشرقیرانوب هل اربهر رفظ رکسع بولواءاک | یجدیزاغناذع
 | ادعا ٌةناطوروصنمو رفظمالسارکسع بونلوا لانو برحولادج و كنجهدنرق
 ]| ری زاغراب دلیا رامتخا رارف یمادعام هلغغل والنقیروک-ثالتمک بول وارومتمو هتسکش
 ۱۳۰ ۲ واک هنروکت دابولوا یروکتهتک رایدنک اووق بولانیدرآلراتو

 | كیدمک ر اے ور وک داب ولوایناخ لسن هدک تا بلط یزابهلرحلوا یزاغ ناټع
 9 ۱ هدنسوشرف یراصح هتک یروزم روکت یدابا ےل ییروکت هتک هلءطرش

 لسن دعب نمو رلیدتیا رخ و من ید یروک دخ راصح هرکص ندک دلهراب

 | تفو بویم ندنسورپ وک داب ولوا هې دلک مزال هرزوا یرودع ناشع لا
 3 ES ردارب كن زاغناخ نام هدکنجو یدبا رارع ندوص هلا رقاق هدتخاح

 | هرکصندنو ردشلوا نفد هدنرارج یراصح نوبت بول وا دیهش كيب یدغوط یا
 ۱۱ أ راح قالق هیورپ بوراو هلنا مالسا رکسع رادمان ناخ ناف
 یروج قآ یههداز ردارب یدردیاب هلاوحر ندنفرط دیحابق هلغمازوا هرصاح

 | زرد قجاالب بوردپابهتنالپ رب ځد هدنناج غاطو یدلیا شاب هروالد هچبنرپ
 . | اش هلاوخ ندرب جوا لصاطاو یدوق هبهظفاح هدنا یدیا راویداخرثم» رارب رب
یدک نددعاق تو وق رامدآ دقعم دنا تودا

 3 هدادماو توی رابیةدج هرمط 

 . دیجوت راتو تماعز هرایزاغ بویلیا حة نف انک او فارطاو رایدمتارغوا یراناک
 ۳ زونه كن هعلقح وا لوا رلیدروب تع زع هنن رلنطاس رقم داى رود. یدنلوا

 : .تیاده هام هتنوک نالوا کا اف نمرخ داتا لوا ردرهاظ یسانب وا

 | ردشاوا فرمشم ها مالسا فرش بواکه زاغ ناخ نافع روضح بوشپربا قح
 نوحظفح ینارطا راصح هجهرف بوشوف هناخ ناخروا ىلا رو نمو
 | یروکت هدقدراو هنرزوا یراصح یجبابل هلئداعس یراودنکو رلیداوا رومأم
 | یروکت ولرداحو یروکت هکفل یدبلیق رقم هودنک یر هنب هلکقتا تعاطا
 || لرغطرا هکش واج ص مص رلیدتسوک تعاطا تودنا میلسن ینیراتکلم هاب راضر

 نغلوا روض: ندنسلاهالوک هنا بولوا یتعاج ترک یدا ندنعباوت یزاف
 4 |نعهدبوراو هنت الویاروطم بویمهدیا تماقا هدنتمدخیزاغ لرغطرا هدنوکس

 ىدا میلتسم هدنمدخ و ےھم هدنعاطا ماقم اما یدبا رلبا یناک هدنز هرزوا ارادم

 تابش روک هاب لاحص» قنالک هم رانا هدنک ها اف ناج نام ع مدعم ندنو ییح

 هرکسع بودا لابتتسا ءدکدنا تمزع هتراغ نیراتالو یسەچکي یحقارطو



f ۱۱ 
 رج حب

EEقاتا هلا یرلدم ره نوکر یدراءهیح ررک هب هعلق هاف ف هاکب و هاک بۇدا  

 رایدتا لتقف بویمر و نامزو ناما ینک اح رایدلیوق هنجما كنهعلق هلغغلا ىلع بودا |

 بصن كي هنناملعتمییلغوا اناوت شمن مان (نامرة ) هدقدنلوا م هلقبرط وب هعلق

 یبهینوقنامرف روزه یدلیا رابتخا تلزع بولوا نیشن تولخیسودنک بودبآ
 كلام لوا الاح یدلوا كب رب یحاص هکسو هبطخ بون دنا هاکتح یهدنرالو"

 كناشع لآ ضرغ نددمدتهو وردو یېجو ك رلکدید یتیالو امر دور

 هرکص ندنضارقنا كن رلود كقوچلس لآ مالک لصاللاو ردناب ییروهظ ادا

 تیاج لظ یرایزاغ رارب و یراتکی روالد ردا كمور تالو هدنامز لوا |
 روهظ ءادتا هد راوت بتک کا یدا راشم دا ناما نماو هان ییناخ ناک |

 هبتفنوسروط هدهنسو ردو یمجو كنغودنلوا نبع هدهنسو یزاغ ناخ نام

 یعودنوفوا هبطخ هنن رلتمارک مانو یاس مسا تودلآ بیطخ ىلصاف درم رب مان

 هدماقتلاح ولهرېحرو د٥ لیو هتروا ولن رغب یصدو زو هرق «یراه,ل>»ر در ومشم

 هدنکلم نالوا چ یدبا رابرهش ولتییهزن ولتطو زوس یعاشا ندزبد یرالوق

 هبزاغ ناخروا یلغوا ردروهشم هلکعد یوا ناطلس هک یعاصس راصح هجهرق
 یراصح رابو هلا روغپا یتسهعلق یکوا ناو هلا زدنوک یرهش یکساو یدربو

 یدلیاتلایا رتم هراودنک یرهش یکی بوریو هبلادوغروط یلوک هنیاو هپلا نسح
 بوبوق:دنتمدخ یلابهداعیش هدکیلب هلیسهدیلاوردولغوا كوي هکاشاپ نيدلاءالعو
 هدعب یدروب نییعن نوا فرص هنتاحارخا لرو نم میش یناو صحت كکیچلب

 ترشابم هتئادحا رلماجو راد بور دتنا ان رلرنم نوا ربهر رفظ رکسع
 چافرب نیراصح یر وک بولوا هنت حوتفو داماد یراهیلاع تمه و یدلیا

 هدک دنا هحوت هنتالو هرعرم بودا من هاغمروب اب هرکص ندمرصاح هعفد

 دیش رب یدلوا ررتم هبودنک هن یتاابا بوک هرخاف تعلخ هلکعا تعاطایک اح

 هدنن ر غاط نالوا کی ندره# یکد هل وا کیم یان كنهروب زم علق بونلوا

 بودا رادرس هر دام زار یروالدر مان ناغطراط توش وا 9 دعلق هلاوحر

 روهظراسک اخ نکند نالوا هدفا طالوا هرخالاب ردرلشمر و هام هدا زهق زا

 كن هنکو ال تسکو روکتسرب یروغکت هسور بولواهرزوا بارط ضا ندمالسارانا

 رایذی وب هنیرزوا كنیزاغ نان بودیا عج مظع رکسع رایدلیا قافتا هلیراروکت

 . هرصاحت یراصح قینزا هرکص ندنرلکدتا مارا نوجا تحارسا هدرپش یی مایا
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 E له و دور و ناتشاب تآ رادمات ناح نابع هدنرفدلوا بی را تو وا
 || یدمراتروف ناح یر تورو ندصت یسهلج )وا ERIE لوا هد وا

 ا یک ارضاخ نوڪ ا نوک ود تودا راغلبا هنف رط راصح راب بععردو

 رشت همعط یرلذع*د ندا ترشابم هلاتف و ربا ییزاب نازجد هد دعس هلی و

 | نییعت رادرس ردامرب مان بلا دوسعروط هرکص 9 كتهعلد یکیاو رایدلیا

 ۰ | یرودنک بقعرد یدناوا لاسرا نوجا هرصاح یب راصح لوک ها بونلوا
 || یداوا مالسا رو روهظ لح بونلوا تفهروزم عاق هلفح لضف بوراو جد
 را فول یدیشلوا رسا هک یزق كنروکت راصح راب نالوا رسا لوا

 | دارم ناطلسو اشاپ نایلس هکیدناوا مور هاخ ناخروا هدازمش بونلوا همت

 | هدنتسوا رمن نالوا یراح هدنسارح هسورب رایدلک هدوجو ندهفیفع لوا ناخ

 | ناسقط زوبنلا ردروپشم هلکمد یبوص رفولی وص لوا الاح نیکشنا اب یرپوکرپ
 || تياغب نیدلا ثایغ یلغوا هدکدتا تافو دابقک نیا نیدلاءالع ناطلس هدنسهنس

 | روم یآ ىلا ندنسولج هنر یماباب بویعنود زوا هلیساما هلفلوا تقلخ دب

 | یتیدلاءالع ناطلس یماباب هدنباوررب ردشلوا عياض هدنلا یتا ود ناکرا كحدبا

 E هک ندنلسن قوعلسلا هدعب را رد یدلوا رم ید یک رده رهز

 | اما نالوا هدنراهاکشابا یدشود هقرفت یا و ضارقنا یرلنلود بول
 ۱۲۱۱ راد اا ودنک نودا لالفتسا یا وعد هدرابد یرفدلوا فرصتم
 وا هباسینغمو ىدا فرصتمكی ندا هربت یربند هلج رلیدکح یو هن راشاب ولشابو

 0 كم هکت ه هیلاطنا و كب نایمرک 4 هبهاتوک و كن دیج هباروو كم ناخوراص

 ولردلاوذوكي راوسهش هشع موكي ناضمر هبهنطاو كيدجا لزق هبینومطسفو
 الا علل اب الاح ردراو هکرات الوو یبا دوعرو-ط و یلنارسهذ و ا هشانم و

 | تکله اما ردروک ذم هلیما كرنا یژک | كراراید لوا یدعش رداخاد هبیناورسخ
 ۱ نامر هلغمالوا هاشدان قحا وا ض رقنم قوچلس لآ رده وقر مش 2 کت خت یاب هدیان وب

 هکر دراشلبا ناب هرزوا لاونموب ځیر اوت باب رانیییس هکمریک هننامرف ریز كنرااوغوا
 ۱۳ الف تیاده یدیاراو ضضشرب لصالا نمرا مان یفوص هزون هنر
 نکا نیکمریو رابتشا هلیحالصو دهز هدعب یدلیا لولس هنقیرط نویفوص بواک

 نکأس هدنتبالو قسراو نامزرب فوص هرو روم یدلیا تعیب ندودنک قلم
 قلتسودهلنک اح هعلق یدبا هدنلارلمو ر یمهعلق هکفلس زونه هدرصع لوا بولوا



 اا
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 E اصح هج هر 9 یداوا لات لبخ دنیا و ۳ 1

Eهد هکر عم لوا ید را درس كنود لوا تسد رب 3 مان ( زون الف ) یشادنرف ۱ 0  

 قوح ۳ e a رامو را هدکدروکخ لظ بونلوا لتق

 ا ا قو نفدهدشناب یزااب هدنوکس صفق تو
 و ترذ رخو یدا وا هاکرارف هراب زاغ تولوا رسام یحف جد ارا صحب 9 0 8

 هلر م رکتو مظعتیزاغ نام هدقدلوا لصاو هبقوچلس دل ءالع ناطلس |

 یکسا بودا يدا رات ا رخاف هلواط جاقرو نرز و رح و رکو معو لبط
 ناخ نافع امناد یرونکت كاعلب یدابق ررق نوا تلایا "رقم یک وا ناو 9
 هدنامز یراکدتا تعزع هقالس یتح یدبا ررشالتسود بولواهرزوا تبح هلا

 روکت اما یدیا راروةبلآ هلیق رط تناما هدنسهعلق كيسلب ن رلباسا نالوا توفیذ

 راب بوشیلاج هکعا دیص ییزاغ ناخ ناشع هصداضتع» هشد توادعلوعگ

 توعد هنوک ود یلاض هسوک یکاح ایق نمرخ هلیسهنام قلا ینیزق كنراصح

 یتسود هلیسهدانز كن زاغ ناخ ناغع دوخ لاڪ هسوک یدابا لاسرا نوا

 یلیخ هلکعا هکآ ندصق هودنک كنروکت كيحاب ىدا یهاوخ ربخ و یمدقو

 رخ هلو بودا لاسرا هندناج روکت یا هسوک یدشود رمظم هلاسحا
 قج هل وقتناما هرزوا نمهشاس تداعردشلوازمهجوت هقالب هکن وج هکیدردنوک

 هن راتیعج و تباج | هن راتوعد بول وا رابکبس هدعب مل هديا لاسرا هکیجلب هن یزورلبابسا
 بسانم قالوا هدهعلق نوکود هلوسو اما لمدیک هقالبب ندناو لهدا تمزع
 روکت هلا یراهمروب یدبا بسانم هساوا هداحت مرخ رازه ر پسر ردلکد لوقعمو
 مان یراکب رفاچ هدنرادبش یراصح كيعلب بودیا سابق كجرک ناخ لهاح
 نافق نامج رورس لوا نامه یدلوا رظتنم هرادما ناخ ناک بودا نیبعت ىل

 بودا هجو هنرزوا راس کا نمد هلا راوس زو ترد جوا یک نالسرا

 یرابابسا هلیسابل تروع یرلتکب ناوح هزات نز ریشعم رفن قرف بیرف هماشخاو

 نورد بودا نایع نیراودنک یک یرقدلوا لخاد هدن راکدتا لصاو هبهعلق

 ریدلا هد رافرصت هضربق ییهءلق لاا ق نیل هنسکزا هل نوک ود هددعلق

 4 ورک هلکعشرا ح رح هاکات یدیشعا تاقالم هلا ر وکت یزاغ ناک هدنح لوا

 راتفلبا هك رابقع روکت  .رایدلیا راهظا رارف تروص ملا هلعم بولود
۳ 



 نو لر ۳ ن .al ن ریمروح ن ا نب e س ان و لزق نت

 ۳ ولخروف وف ن هاشنایلس نب نالغوا هرق نن ساموف ن قلاب ن داخروق ن

 تا ناخهرف نب ناخ زوغوا نب بلا لوک ن شمروت ن روم یاب نب نافلرو

 ۱ . هدنراقجوا هکر دیلغ وآ یوقاببیر ناخ هوا ندثفاب لس هکر دشم دو ردناخ ییاق

 | زدنکو كي جواس ردشىلاق یلغوا جی وا هدک دن !تاف ویزاغلرغطرا ۰ راقح هثفا

  یمابابم وحرم ناخ ناغع ید راشلوا می ات هک | رلیزاغآهوعبونل وا هدهاشم هدننلا

 ] الگو یدل وا نایمرد نماد هدازغ نادیمو نابمور رادربس بودا ولس هنشرط
 | مش لام ماتم ب تبحاص لاح لها كنامز لوا هلغل وا یداقتعا د نم هحاشو

 . لاح ندکتلیا تمهو امد یاهدتسا و تجار یاوتلا ىلع هنتمدخ ( یاب هدآ ) |

 ۱۳ رو هاهو تانج هرزوا ییسهفرلام تدام دجک ر اقافنا یدبا لکد

 | هدایژر ملع بودا هبلغ مون هبودنک نکردیا تاجاح ضرعو تاجان هابرالا

 درک هننبوق یدنک روساکر غوط یآرب ندشنب وق كشيلاب هدآ میش هکر روک

 | ردا هطاحا یابند نوت یعادوب و یلاد كرجش لواورتب اتم رج رپ ندنکبوکو
 | یاشام یک یحاربس یک ردا تعارز یکو رراوسص ناتسو یک ملع قلخ

 ِ ۱ جش تودا ادا بزا حج هدفدلوا رادب نداوخ لحم لوا یزاغ ناغع

 2 نزیعت بودا ربرقت رر یبەعقاو یکیدروک ر راو هن رار وضح كن رات رطح
 1 1 + یزاغنافع بور دلاقشابهدعب تورا وب ةبفام زا o ر یاب هاا چ لرعلیا سالا

 | یا لوا یدلرو قاهاشداب هکلسن كنسو اکس نوسلوا تراشب تبکی یا هکر د

 | بولا مزق مب نس یدربک هکونب وق كنس یدقیج ندغوټ هلدروک هدکشود هک |
 || ید نارودلا ضارقنا لا تولوا كناسناو دالوا ندنآ نیسقجهلوا داماد اکب

 3 ناقعیهعبار یسهعرک هدنروضح نیسم لاحرد بود ا مکح ريلقا

 ۰ | لوک هناههک رب ودشاک هدوجوندنا (یزاغناخروا )بودا اکن دقع هبیزاغ ناخ

 : ران و ه دزلب میاموط تودنآیافتاهلا یروفکت راصح هج هر یروفطت لوک ها

7 1 

 و كناتل ودرانا نکلو یدیا كري هدشاب ندرلنا هج رک یزاغناڅع كيب ناڅعو كيب

 ۳۲۱ ا تراسخ یمیلاهاو تراخ ییدنعلق مان هچلوف بودیا راغلیا دنفرط



 و

 ناطلسقافتا هدا ا لوا رایدلوا هجو مهلا نا ردام بیرق زویش هاضق و ۱

 هل؛لوا ناوارف قرط نع” “د بودا اضتفا كنج هلا راتفر ک راتات ندلاءالع ۱

 یزاغ لرنطرا نکیا هدنلحم مازمنا بولوا نویز ندادسعا موج* مور رک ۲ ۱
 كحروک یینلرادافوو ندزاغ لرغطرا ندلاءالع ناطلس رلیداوا رامورات ی رانا هورک اکا دادما هنناج نیدلاءالع ناطاس بواک تسار هلانف "هکرعع |

 زا رفارس لا فا ce | عاوناو یدنوط روعوا ین هم دو بودا تر تباق هروب رم

 جد یزاغ لرغطرا یدلیا كيلع هلئابح دق هب ودنک نفارطا هب روکنا تولیق

Eهدک دشا زواح ندناسفط لاسو نم بودا فرص هندابعو ارغ شرک دیش 3  

 یراهرونم دقم ردا لاقتا هترخا ندابند راد هدنسمهدس کک زو
 هکر دروطسم هدنګ رات تور اال وم «هسحک تیاکحو هم رغ تیاور# رد: دا توکس

 كن هناخ بحاص رکمو شوا رفا هی وا كميعفرب یزاغ لرغطرا هدنناح لک

 رالاق هبعق روغال-ع شاف ه دب ال ود ی هدندرا درو نم یل مس نوکر

 زکجرب هک فارر كسکو ندنا بوریدلاق ود شلاق باتکرب هدزکیدرآ
eهدک دنا لاوس ود رداتک هل وعم هون قوا رفاه روف ۹ شفا راو ۱  

 هام تعا سو هند ماکحا امو ییاعت هللا رداتک نالوا لزا هز رامعس

 مالک یریش هې. رالکا یلاح عقاو هک لرغطرا رابا نایب وید ردیراج هلکنو
 بودا ماتعط یراکتمدخو هناخ بحاص هکنامز لوش ربا توکس بويعا
 بولا تسدنآ كاب راقلاق لاطایف نکیآ هدوشوا رانا یزاغ لرفطرا رترو وا بوتاب

 رروشواق لا هلا مات هجو هندناح فر مش تدعم هرکص ندادا یضرفو تنس

 هنغیدصر تحار تعاسر یشابو زامو نزوک یک راد مک لدهحاص رروط

 هلا هلاص یایّوررپ تمکح روناغزما كتعاسرب هدنربل قداص مبص زاموق
 هکر ولوا دراو هل وش یهلا باطخ دنس هعفا و هک ییعل ردشدا سەد زم تنطلس ۱

 یلا یکیداحاو دالوا كنس هدنب دنیا ےظعت هلب ون یمتدق مالک خب نس نوچ

 رولک باطخ ود مدستا مارک او زازعا هلبا تنطلسو تلود نارودلا ضارقنا

 هدرب رهبولوا رادب هلن داعس فرش تخ بکوک یزاغ لرفطرا هرکص نددعفاووب

 بسئو م راوت نابرا (نامتعلابسف رکذ) «ودشلوا رفظمو روصنمو مرکمو زز
 رونلوا رکذ هکردرلشغا بوسنم هرزوا بولساو هثفاب یلغوا حوت یسح یلاع

 روج ابنا اغو لزق نا بلا ايق نا هاش نایلس نا یزاغ لرغطرا نا ناخ نا
 س



 ۱ هاجس هنس کک رب رفت ه ر زوا نول تا و

Aنخ و طح تبال و او ریگنج نالوا یهاشد اب ل وغم  

۳۳ 

 | ندد ۱۳۱ ۱ تینا ناب و بارخ ناروتو نارا تمام هدکد تا حورخ

 ]لس هد رات لوا یدیشهروتک هررهظ دا فو هننف نوریب ندسابقو نوزفا

 یدیآ رانک اسهدنراتترهنلا ءاروامیمهلربق (ناخیاق )نالوا یمالعا دج كن هبناقع
 یالج هلبسهادبق توام یدلاق شیاساو روضح دعب نم هدرارابد لوا هکرلیدروک

 نکنه هدنرهش ( ناهام ) هدنبرف ورم هدراید لواورایداک هنا سارخ بودیا نطو
 دندنا یرورمضلاب هلغلوا فرطرب تحارو نما ید هدراتکلم لوا هدعب رلیدلوا
 الا راز نوک هظالخاو دشراذذودح بودا تاز
 دولوا هحوتم همور دالب هلفاغا كحصدبا تیارس ځد هفارطا لوا یداسفو ظ

 ۱ رراد رس( هدنراکدتسا ك نمازف رخ نا وا یراح هدنک و ا یسهعلق رعج

 دشلارغوا هوص بوروس تآ مرابا ندهلج بلا اف نا هاش نایلس نالوا

 | بولوا یرادی رب یغیداب شما مروسچوا یکوا كيوص رکم
 | یمهعلف ربع بورافیچ نفیطل مسج لاخلا ق ینافلعتم ردرلشلوا قرع
 . برش كلجا ید ندناهج راد كحرب و دیع وص ره رایدلبا نفد هدنکوا
 رابدروک اروا نفکر ناه یدالوا یدنک ىدا ندنچا كرېن لوا

 | تآ ۱۳۳ ۱ یرزا ہلا ر رام الع ید نام تملخر 6آ وص
 ۲ .كهاش ناعلس رو زم ردرح رولوا نکاس رارزودتا رود نفارطا ا

 | لرغطرا یر یدعوط نوک یربو نیکتروقنس یرب ردشااق یدالوا رفت ترد
 ]| نطو: یدغوط نوک لا روا ودر کشد رایت ید یر و یزاغ

 ۲۱ قاقا ا د رادنود هلا رادمات لرثطرا  ردراشلیا تخار هت ایلصا
 | رایدلیا رارف هدروفج یلهءروس هدنساوا نیسان بودا راخا یوا نکاس

 . بلاط هداهجو بغار هازغ یزاغ لرغطرا هرکص ندکدلبا رود نامز حافرب
 | هدهبوق ردفورع» هلکعد ك تواس هکی اب وراص نالوا یدالوا رک نیغ وا

 || نکسرب نوجما لوزا لح بودیا لاسرا هنر وضح قوجلس نیدلاءالع ناطلس
  بوروک شوخ یرلنو نیدلاءالع ناظلس راسا رارق هدنا هکرایدلیا بلط
 | قالثف یهبصف مان ( توکس ) هدنلاوح لواو یغاط هجهرف هدندودح هب روکنا

 4 هلا ازغ تب جد یزاغ لرغطرا ردرل_ثلثا نیعت قالی نیراغاط اموط و
 ۳ نی ۴ ج



 همولظم هاش لوا تبقاع تدارش یدلوا بیص ۳0 50

TRAیاسد هد وسا یدلیا د ناک سول>  

 ته لذب ةنل وب ارق

 هلسیقافنا كنوق یدنبا روهظ نوح تلاحو ۳ ۱
 هدرب زوئوا كيب ردبولوا راغوغهن رلترف هن ||

 رخآرلبدروک ملاعلاوحا نوج یدلوا شوش
 مدل وا یاد دارم ناطاس ریدر سولح |

 ااو اوا هدکیاز و وا كي هت بوک اس

 باغ هنن دادحا بول وا هد الص هدناهم ۱ ۱

 یدلا ماقتنا ندایقشا نقرع یذسک كنودع || _
 یدکحدسددیجوج اب هنتفتردق راهظابودنا | "

 برغمو قرشم هاشداب عیار ناخ د

 تهر)رواص هن ون اه شخر رکاهسا وا راوس ۱

 اقح ندهنتف ردشهالاق کره هدنرود را |

 یدلیا ییاهح ندشاب ی هلتلادع |

 هڪ داپ هدرا رانا 4ا نوفا ن رغ یه 1

 یزاغ هش لوا یدتا
aرواپ یدملوا تح هک اما نوتلت هراچ  

 یشابلرق یدتا رهق یدادع تولاهباناور :

 رخآپویلیا قلنامماک لی یدب نوا هدناهچ

 یزوریف تخم یزوردکاهدزوقطقرق كيب بولوازأ
 ا2 قوا ف هږاح هددب رک هدننامز لا دمخ

 یزارفا رس كناهاشدا یزاغ راکنه ردوا

 مرکاو لدنعا رایرهش مع رب ی

 هسا وا نیشناچ هرزوا تلود زب نیس هات د اعس

 روم

 ك٤ا ادا زک ره ردیف ییرکشزب كنو

 جالا هلفدص لک ورکندمش یدبه یا رپ

o % 

 یدلو | هاتشداب یا ناک ناجع EY كا 1

 رد موا عقاو هدد یم رکی كم نول ۹

 کک
 ینارغ ریش كنادلاخ وب ردو هدتقيقح
 یار ود هج كنانوکنوا یا ترد هلل ب ترد بول وا

 یاه ر ید زاس وک ب و دات ابا نکل ر ورنا مج
 نا ابه یدلیق كلف یماک بویملا ندنامج
 یاخ یطصم ناطلس رارکت رلید ردتبا س ولج

 یناشیرب یود بورتسوک هنامز یا یتلا نوا
 ینایعا تلود لج هرییرپ رلیدل وا عج بوک
 یارم یلوا هني یدلوب تنطلس روما
 انکا كق هتک ها لوا وا تودو
 یاعرنو ماس كلاع یارق بحاص ردوب
 یاج یدهراروق یر ج كه ور کل واندنلا

 يا ردنکسا کا هسراربد هک | زد ازس
 یاروت و ناربابه یدرولا رکا عاص یدیلاق
 یتارود هد لقح صا یدل وب تیابن

 . یامرفو
 یادزب لظ وا راکزوررخا ها یا
 یازب رک تمس رایدنوط راقارق دوخ هدفازا
 ییادج ورسرپ بول وافشک هک ایددبا تغارف
 یابر ریدسقت لزا ۲ نوح شعاو هراچ ۾
 یاوید یدلیففرشم هبیهاش كنروا بوک

 یادنفس رب كبظن باب را

 >یراح هيلا تفهیدل وا هدکن وب

 نحر یدید
 یاطاس نا ناطلسوا رصأق هد ا حدم مد

 ی ایلس دلم ثراو مظعم هاشنش

 یا ےک رکنا یافت جات ردکتا

 ینپا هام هدکلف راپا نظیدلوا ردب نروک
 قات: رهف ردشلیا 45 وحش هح ر دسا

 یاسا ربدت بودیا یدلیق فرطرب نس وه

 یاو لاح هد لکو بان را کم

 یاق مع هد ود نهان ا هلي

 یاعذا * اب هاشداب رب هزب  یدرب و | در

 ایا یدل وب ناهاتش تسرهف ع شاپ هلاعد

 یارود ناشر ثا نیما ند لاطخ نسیهلا

 ینادنتسه یاعد ها لوبو نس ییهلا

 ( رادم تیالو نام ترشح راعش تفالخ ناداش لوا ۱

 نابع هلهجو و ینا لا خراوت مدا یب ناشلوم و ملام ناخ ر وم



 اخرا رول وا 0 مهذوب کس هنیسولجم
 هدنریرستلود یآ تلا لی زوتوا یدنیا رارق

 نداد یدتاتلحریر ود هدکنا یدل وا ما

 لداعهشلوا هدش یللا زو رکسیدنبا سوا

 ناخ دج یزاغ نیلبا حض لوہا سا ردو

 ی نتلظ یدسا ته هعفر عفد ندباهج

 یدتبا تشرب مرع یخدلوا یرع هنایا پوریا
 ناطلسلواردشت|سولجهدرتلا نسکسز وی زرکس
 یدلوا حوتفو حف هج هدننامز یغد كنا

 ایت نوا کد اب یار هزر ا
 هدم د لوص فیلکت یدلیا هیلس ناطلس نیرب
 یزاغل وا هکن وج هد زکسن واز وز وقط یدتب| س ولج

 هکص هنولقا هع یدلیق رف س یرمصد بولا

 یزورتنطاس هکا یدلوا یآزکسریه لیپ زکس
 ځا ردیتلا د ۸ زوي زوقط هنیسولح

 یدل واهاشد اب لیب نکس قرق نایلسناخ هدنامح

 هدوسایدل وا قلخ بول وانادابا ورومعم نابمج
 رحاب ودار یت وجا نداهح یدتکهدوب

 خیرادرولواترد هيا شعب زوب زوقط هنیسولج
 یدل واجفهکلوارپ یبک سیربق كنو هدنامز
 تلود پورو ماع رو رسل وای ا شب يه لییزکس
 |اردنشلوا تلا .دا رم ناج يشد ددم كنا

 ندن رھ یدک نوچ کیا نسکس یخ د یه زوی زوقط
E leالصا بو هد  

 هرز والدع یدتا > هلاع یارکس لی یکی

 اردا نا دک ناطلس 1 لغوا هدکنا

 ایک حاف یزاغ راکنخ ردوب هدتلود و

 | یاهم یدلواهداوانو > اقرب كن هناخ نامص و *تلحر ب ودیا ی در وس تنطاس نوک ج و | شل ا لییز وقط

 ناخ دجا ناطلتس هللدع هنیرب كنا پوک
 ازوار نر وا :دینکیلنوا كيب كت رسه یسولج

 نفاتک او فارطا كاتس لوطانا هدشامز

 لاسرا نلوق رب یدتیا هبالا بویلیا لکو
 ینا قیطصم هن ر كن رلیدردن اس ولج # تلحر بود ایا تردن وا هلاب تردن وا یدلیف بم وکح

 كنا بول وا عقاو هدیتلا یرکی كنب یسولج

 هرکم لو یدتبارارق نوک وایآچ وا هسپالاح 4

 یسل و الاتفد رو

 : ییادعا بو رق

 : رب و ی در رخا یدتیا تغارف

 ادرک خرچ وب لکد قاب هیسک یدرولب
 یا ندهلج . .مسردیا جر هلون هدتعا ڪش

 ارا هاش هدناریدلاچ یدرحاق تو آ بکش

 یابی ناطلس تیقاع هنیرب یدنک بوی وق

 .ینآریم یدلوب تلود 7 هدنل دتنع مایا كن وب

 E وذع ید روت را البا رس راتبالو

 و دا آ هیجان یدتسا روهظ هدننامز

 ا هیکلوا ردوب یدل وا لس ناخ هشرپ

 یاشیذ ناطاس کوب قح کاپ لسنوب ردوب
 !اسمخ یدریو هکنرف ماوقا یریشعث كنوب
  قاوضد غاب یدتبا نکسم ندنامج یدلیق رفس

 . یافرع لها ینیرک كنيطالس هلج ردوب
  یافاخ جات هکا یدلوا رسیم بودبا سولج

 ۱9 روز مت اا لاسرا نیرادس بودآ

 || یاوبا هتمکوپ تبقاع لداعوایدتک بوی وق
 || یامرف و مایراج یدلواهدح وا تبییدتباسولج

 یی دعا ناربق | یاوارف كنج بودبا ابان

 نافع نيا کوب قد ایحا یدلوا ندیکیا
 ۱۳ ۱تن كنادخ یدلوا تنطلسو کا

 ۱۳ دينا اج یسایفثا نالج
 + ینایغط لها رسارس ندنرهف خب یدروک

 . یاظلس تبع رف اج کک یدلوا ریه

 یناماد یدکح تغارف ف ندلاع یاغوغ



 ا

 ضورف ( مظن ) هلا ا هناسحاو فالو ی تراشا كمن ۳ و
 ترشامههبنرت مدام (ژن ) كمآ ادا یا یدل وا مزال * كما اورنج . یدبآ

 ناطل)سلا لس نا ناطلسلا 9 نامز دفیلخ جی بولنا تعزع هرب ۲

 گام 2 اد نا ناح ذچا ناطلسل انا ناخ مارا نالا نا (ناخدیزاغ)

 نكد هب اک هن رانا رتقا تداعس نامژ كن رات صح هک نارودلا ضارقن یا |

 دوار اظ هن روصق رددوا مدلیا ماتشاو ما دقا هفمزاب یباقو ندا روه

 هاشنبش نوب امش ل وبتهلوا * ناپ و رپرةتوپ هکندقح ترضحمرصوا )4
 ناهج

 رداجم هل ناهاش تسررهف ا هو ظن E اذکلد * هدیصو 3 3 2

 ي 2 لآ يب

 ا هتع ا 2

BYم ولعم بودا ت تقد جرات كران وب مددي  

 جرا زلج ا رطاخ تاتسک ره لوا

 لاجأ همانرشوب ۍدلوا راومهونوزومپودب
 لرغط را نبا ناشع a ناب

 نخ نر تتطاس ۳ در ۳ 1

 ماع رورس لوا بودا مرع نداقب یی ناهج
 هدنلاس قلا رب 54 هلز و یدب یدنیا سولچ

 یلاخ یدمروط چه یتاقوا بودافرص هارغ

 تلحر تبقاع یدشا هدلوا ندانف راد رک وب 7

 كنا دارم ناخ یزاغ یلغوا هنیرب یدیا
 جرات رولوارب شقلا اد زوبیدب هنسولج

 یدریورسهدنل ویارغتلودبروسلییری زو وآ |
 مالسارکسع ی زاغناطاسلوانوح یدلوادبش ||

 خرات ردکیا ناشقط خاد زوید هنیسولح

 هادعایدیلاص تآ هنادیم بویلیا مرع مد هن
 لیکن نوج یدردنوآ یدلیا هدننطلس ربرس |

 تلود مد هم رب بروس كب یسوم هلکب نایلس

 ناخ دج یدتا روهظ هدیتلا نوا زو کس ||

 سولج

 4 ناهاش قو رد 3

 ینابرکن كمالسا لها نس یران وب كدتیا نوچ

 ناو ار یسا دا رضا اط ماش
 یاهاش تسریف هلقحو فطل همظن مدرونک

 یناکما ظفح نا ژدراو دم هک ز وسره هک

 ایر کک ر وا وا
 یابناهج مسر نایوق لوا ندهلج ردلوا هک
 یاونع هبطخ ردزوقط ناسقط زوبتلا ققحم

 یاوید بیرت وق یدتآ عضو وب هدتلود وب

 یاخروا ناطلس یلغوا قیال یدروک هنیرپ

 یادلب فارطا آج ردت یدلپا رس
 یامارخ هاتقع یدک تلود غابورس وا
 ی اتسروتکیدحنآ یدتیآ مخ ِف نیلیا مور تساع

 یادم دم ىي كال ا ردوا

 (ES برق ا لصاح رویسوآ ده ام

 یناخ مربدلی یلغوا لالا یف رایدردتبا سولج
 یارقا كلا ردق و هرحما نیطالس هدنعاص»

 یا رع 2 هدنلا ردشطاخ قر هاا

 یادم و للاخ پول وب ندر بت وا دینا

 یاوخا یاغوغ یدعایا عقد بويا بلغت

 ا خو یا اس تلح ر بودا یدل وا هاشداب :القتسه لی زکس 1

  یاق لاع كرت یدتا رخا هدا زو زکس

 . یناکراو نییآ كرن وہ هنید یداوا شخ ت
 یاعاو قدص كادناخ و وب قح ردب و

 د

۰ 



 | ىلع مالسلاو ةولصلاو میقتسلا طارصلایلا مهادهو قلطناقاخ ىذلاهليدجلا
 ۳ معلا لضفلایوذ هباجاو هلآ یلعو عوقلا ندلابحاص دم ءایبنالا فرا

 هب ال ّع هفراعم هعاطتس الاعدعریمح و هعاص)ا لیلقرقفوب (دهباما )ےظعلا زوفلاو

 یداه "هدنب * یعرح كلاح لها ندلزاات ( من ) ( هدازقالوصب )ریهشلاهدادلد

 لاوس ندلحهنره بوداخراوت بتکم بات ورب ندنوابص ملام ( ژن ) یمدمهدج
 || نیطالسلا ناطاس صوصخاب مدردنا ناب هبنرم مکیدلب ناکمالاردق یلع هسنلوا

 2 2 1 دان لعاب هس رداو و A رع داق و نالوا ء دن رارابا تک نامز كناغع لآ

 هدب و مدیا عج توروتک هلک هکیدردبا روطخ هرطاخ هدمدره بولوا مشاد

 ءادهمشح * ردماحا انف یتاذ كمدا (مظن ) مدیک مایوق رثارب هدلاع لاح لک یلع
 ناشبرپ عهدها راکزورلاوحا بلقت ناوتاندبعوب تیام( ژن )ردمایر نالقیاپ

 ردهصاخ ناخ رس الاح هک تافص كل« تاذر یدشلاق بواوا لامها هلغغلو

 رخو تطاس روما ردم هک اح نسصس هلهح- وره نسح قلخو نسح ییا

 رهظم هلتاءهفد كنافرع بارا یی رم لواو كناشلاعرک لوا ردتلودو نيد هاوخ

  *روغغ بروا امناد مرلپد ( مظن )مدیا شلوا یراناوخ ان" زورو بشو یرلناسحا
 * لود یر هديا نارذک * هلتداعس مدق تبا هلوا * رود ینا ندماقم لوا هبا

 كمرک ناک لوا ( ژن )ناهجناهاشداب روظ م هسلوا * نآره هلو ین رد هدرخ
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 e نا نا ناطلس ڈی رف لاوسا ١ ةعفو رک ذ ۲

 ناخ نانع ناطلس "رکنا تربع ةنتف

 ناخ میهاربا ناطاس سولج
 علاقو صمب و زرترد هلزاز رومظ
 ساب رې ترازو هح وت

i I ES اوف 

 sS اشا دارم هیج وتو اشاپ شیورد مظعا ریزو لنت

 اشاب Ce نوام* رهم هیجوتو اشاب دام تافو
 ناخ ینطصم ناطلس سواجو ناخ دجا ناطلس تافو
 ان اس سول جو ناخ نط صم ناطلس علخ
 9 ناو ۰ ی نیتوخ وزع صفت

 و لس ناطلس س -ولجو و ناخ ناثع ال را خو ا 53

٤ ۱۳۱ ۰ IS 
 e راورش

 لک یا ناطلس ملح
 ا بزا اع اا ور راو رس

 اشاپ ظفاح اب ترادص هبجوتو اشاپ ورسخ لزع
 اشا دع اب ترادص هیجوتو اشا بجرو اشاب ورمخ لنف
 ناور ج دا رم ناطاس ندرک تعزع

 دادو بناح یزاغ ناح دارم ناطلس تع زع



 او مرپپ ۱

 ناخ یارک یزاغ بصنم یاقا ٩
 سورکنا بوصب یر وا مر

 ایا یازغب شاپ مارا مزع 1
 هرربنق ٌةعلف لاوحا رک ذ 10٦

Eاشا ن ی ا  

 اوتف ردصر ۳ و بصثو ا

 ET اشاب نسح ی لتف بیس
 ۳ ۱ ناخ دجل ناطلن سولحو نا دع نام

 هل ةعف دب ېدنفا ها عنص بصذ و یدنفا قطصم مالسالا س لزغ "

 اشا دال الب ترادص هبح وت و اشا لع تو 1۸۹

۲ ۳ 



 ناعلس نالعاس مالسا هاشداب همان تروص ۷

oreقطصم همزود لاح نایرد  

 اشا دجا هرف لتقف ۳

 ىلع یدیس یناک تشذک رس ۶
N ER US 

otfارد ثداوح عیاقو  

 هب رج ةعلق ریخت 4

 ناکدازهش هعفو 0
 تباکح ۷

 نیفص لیاقت نایرد ۵۵۱ ||

 راب ناطلس لاح بس> لزغو تیاک 1

 هطلام یازغ ٩

 او تافو مدت و زادناهحت هاش رخا یار
 ل او ناطاس سولجو ناخ نایلس ناطلس تافو ۰

 ۰  ناهج رابرهش قالخا رک ذ ٤
ONOزفاس 2  

 هاشداب نآ تانسحو تاربخ رک ذ ٩
 ارا ملام فصاو ارزو ناتساد ۷

 یهو سرخ ها اب 0۹۰

 سیربق ری ۲
 ا

 ناخ میلس ناطلس تاریخ راثاو داولا قلح كنج ۶
 هنامزف ءالعو ارزو لاجاو میلس ناطلس تافو ۳
 ٩۸۲ هنس دارم ناطلس سولح ۷

 تسا ددح ناب نتشک ریس ۰

 اشاب دجا تافوو اشاب دمع نتشک دیش ۱

 اشاب ناغع اب ترادص هیجوتو اشاب شوایس لزع ۲



 سد م أ لوبقە ږزو لت دن

 شب شالا و سفر 1 9 لاجا 9 و

 نعرد ندع ر دمو ۱ 0 7 9

 3 E E سورکنا شال سالم بس رک و1 0

 اعاف صعبو دارغلد ینوتسا و نوغ زسا حً نایرد 3

 سراب ترادص هیحوتو اشا ندلارخو ناخ دمع ناطلس هدازمش توف ۰ ۱

 "۰ ۰ .:یدنفا دولا و
 سصافلا اززیم لاوحا رک ز ۷

 ر اا بنام نالیلس مز 4

 ناتسجرک یازغ نایرد
 وا رد ناف ضصوءب 7

 زاوشمط نعمت شک رس 7

 ناوعخ رفس عوفو ۸
 . یو لتف و طصم ناطلس هدازهش نایصع

 9 رگناعج ناطلس هدازپش تافو
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 ۱ اش ی ا طہضإ ك هربخ نیرعل
 هاش دصاق ندماو رک | ندلا یح یش ش را رم ندرک رعد

 ۰ ۱۱ یاد وز شیج نیا کو هذطاسل ا راد ناطلس تعحر

 0 رومقم یلالج حورخ
 دارم همزود هدازهش لاوحا شیتفت رکد

 ۱ سودر یوسب رفس مزع

 را ملس ناطاس هصق هفاح

 ا او لاضاق

 تیاکح

 ناخ ناس ناطعلس سولج

 ۱ لار درام لام
 e دیسک تیاکح

 ۱ اب TT هاش نتفر

 وا 3 ی اشا

 ا ا ا ماس ناظلس هدا زوم تدالو

 دیو ار رو نداد ماظذو رمصم رایدب سا ر ھارا مزع

 ر ےد هن زخ

 ندو نصح مف ر ۳

aو  

 ۳ ۳ لا وا رک

 ا قم ځي یاز ب هاج جج هاش مزع

 ۳ ۱ ِ درع ٹیک



 لوساتسا رد دوفروق ناطلس هدازهش مودق ۳ : |

 ناخ لس ناطلس ترضح ندمآ ۶
 ٩۱۸ هنس شردب تایحرد یناقع تاب ناخ ماس ناطلس سولح ۷

 ناخ دیزیاب ناطلس ةصق ةمتاح ۳۷ ||

ENیلو ناخ ديراب ناطلس تافو  
 تراعو هشاو تاربخ را رد

 ناخ دجا ناطلس هدازپش ةف تود ۳
rorناخ دوفروق نا عفد ناظلس مزع  

 ناخ دجا ردارب عفدب ناطلس مزع ۹ ۱ و
 لیعاعما هاش مع یارسک ةبراخ اب ناخ میلس ناطلس م 4 |

 ییاعت هللاهدنا میلسناطلس همان دما ۹۴ ||

 مجعاب مور ناطلس مزر ۳۹6 ||
 حا هعلق فرصت ۶

 ردقلاوذ تلم صالخسا رکذ ۳۷۰

 تلود ناکرا زا ضعب ناطلس مثخ ۳۷۷ ||
VAیامعلق خو شنعزهو نام خرسا ندرک هراحو دا رکا ندر ۶ تا  

 هلا ناتسدرک ۰ 0

 3 ناطاس هک ردزا هابس لاسرا رکذ ۳۸۲ |[

Ar 1دش توفو یروغ وصذاقا نا میلس ناطلس تاب راحت ثعاب  

 بلح علق رض رکد ۹

 ماش ر وشک خب ناطلس مزع ۰
 یلازغ درناح مازما ۲

 سکر چ لانق ورصم م# ۹۹

 هاشامس وهعو یلارع دربناح ندرک تعاطا ۰ 3

 وا لتفو راتفرک و سصه نیطالس رحا یا اموط رد دن 1 4.0



 ابردرد یارح صعب و مور رادرد الغو طحف و ابو عوئو

 8 وا من دف ۳ نادغب ا حورح

 ۳ هل تالو رد ناصمر لا نطوت باسو ترعو مور فالتخا ثعاب

 ۱ نامور ندش تسکشو برعو مور نابهرد كنج رکذ

 ترعرد عیار هيرا

 هلودلاءالع ا ردعلاوذ نایصع کد

 ندش هیجوت و نایرصماب درک ۳ 9 نزح 3 هتعاص

 رک ١ نوعاط عوقوو دونرا رایدب دیزیاب ناطلس مزع
 وا لاعا یار < ندادو سورگنا لارف دمع صّه

 ن شد عفدب ك ىلا ۳

 ق هاب اک هد لج حوتف تیام زا

 نورفو نوتم ربضل رک ذ
 نام راد نداد ماظن اشا جن

 چ وللد هرب ند نکند موحش

 هطلغ قارحا رد هطاغ ۍطاقو اشا aR لاله

 جاردو همسور و هجفول راید ریضسل رکذ

 لیعاعما هاش روهظ
 ج هع رک ندروا کد

 هلودلاءالع الع لیعاعما هاش تعزع

 رم یوس) دوفروف هدازېش نتفر

 ۱ شرمت و لوباتسا روس ندش مدجنءو هلزاز عوفو

 ۱  هیجوتو ۰ صعب رەت و لبعاعسا هاش رکسعاب ناخ ےہ لس ناطاس هب راحت

 نایلس ناطلس "هدازمشب قاس

 ناخ 0 ناطلس هدازهش تاعفاو رکود

 اشا ىلا ek a تراکح



۴ 

 0 زا رد نسحا ِ ا ثعا و و نامر 7 یار ا

 فاقوا عن و هک ی ۹

 ا سرت اعلق ا رس ناب ید

 ا تادا ر ر
 هاح و درب نات# ۹

DI 1 0 

 بع "لو E ۷ ها و با مور ردد ن مزح 1 ۳ ناطاس هد ار و ایم تس و اور نا
۱ ۱ ۳ 

 ۲ فر را وا
 ۷# م 1

۳۹ 



AE 

۸ ۳ 

AY |j 

۱۸۹ | 
 ی ۷۱۹

۱۹ ۳ 
۰ 

۷۹ 

۹۹ 

۲۰ 7 

 وا
۱۳ 

۱ 5 

 قم

 سا ی
1 2 

۳ 

۳۰۳3 

۳۹ 

IV. 

A 

0 

AT 

T4 

۳۳۹ 

TT 

۳۸ 

۳۹ 

۳۳ 

۳۳ 

 تم دارم لل ی قانت

 8 ٤ :ناغ دیزیاب ناطاس تدالوو هروم "هریزج حج
 .نیقفتم رکاسع تعزهو هوصوق یارب دار ناطلس سحر

RS۱ دو دارم ناطلس 4 هصف هغاخو دم ناطاس ار  

 هیلاراشم موح رم تاريخ رکد
 ol ناخ دمج ناطلس حاولا سولج
 زا هتسیاشان عاضوا ضعب رودصو نامرق نبا دهع ضقن

 تست € 0 راضحاو نسک زافو ٌةعاق 3

 2 0 ديني ان ططسف نتشک ریست

 م : لوماتسا ج یارب تیاکح "

 ˆ لوبناتسا رهش یانو فاصوا رکد
 E نیهکر بد یاس

 0 2 و و تكلم بلطو لولم فارطاب هیات ندم
 راصح هیرفس فتو وا تکلب یوسب ناطلس تمزعو

 ۳ . ۰ سال ةكلوا مفب ناخدم ناطاس مزع

 حق ی شعوجرو دارفلب هش نفر

 هروم یاهعلق یاب هو ناکدازهش تذس

 مرد i رايد تراغو سال كلام هيم غ اشا دو تعزع

 و مچ فب ءاشداب هج ون و ناطاس ج تدالوو (ررکم هردنمس رش

 نوزرطو یراصح یلنویف ریه ناطاستمزع
 .  قالفا راد را ناطلس مزع

 2 هریزج ریل

 ۳ ا شر شدل و یالتخاو 0 ےھارا امف نا ت توف

 .دوبراو كنرفش عفد ناطلس مزع

 0 نامرق بنام هش نتفر
 ناطلس جاب ینومطسف تلایا هیجوتو زوبیرغا خب ناطاس مزع
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 ناخ مریدلب یزاغ هاش تافو

 هب رغ تیاکح

 یناغع تلود یار ناوخا تافالتخا

 وا نتشک هتشکو  ناعلس رسا هدازهش رارف

 یلج یسو» هدازهش ناشک لقتسه

 ناخ دج ناطلس یلج اب تاطلس ررقت

 یلوطاتا باح هاشداب تعزعو داره ناطلس هدازیش قاس ندش هبحوت

 ابعلق صعب حو
 فاقواندشنییعتو اعلق ضعب مث و هسور رمش تراعو هسردمو عما
 وا لتفو شعابناو ینواع" یضاق نا نیدلاردب ح ورخ
 ناخ دجم نانعاس یلچ لاح را

 ناخ دارم ناطلس یزاغ ورسخ سولج
 وا لتفو نطصم ههزود یالبتسا صد

 یلج قطصم هدارهش ندرک حورخ

 رایدنفسا لآ اب مزر مزعب ناظلس نتفر
 اشتنم راد ربا و دارم ناطلس ترضح حاودزا

 رمزا راید ریضست
 تسا هکت هقرف رادرس تشک لاله

 نامرق رایذ گوا راد تاک و
 ' قبرطلا عاطق قرع عطق رکد

 یلیا هجوق ريح

 كياپ علق رخت
 هد زج عیاقو ضصءبو ناخ دج ناطلس تدالو

 نامرق ةكلوا اب ناطاس مزع

 سورکنا یوسب ناطاس نتفر
 سال رادو هردنمس من و ناخ دج ناطلس ناتخ

 یتاطلس تع زا دارم ناطلس ندرک تغارف



 نآ تکلم ریضستو دیزیاب مروتوک رایدب ناطلس تعزع
 رای عیاقوو یلغوا قلیو هریشمه اب ناطلس ندرک حوزت ۱

 و46 هداز قالوص حرات تسربف لکی

 نافع لآ ناهاش تسرپف نایرد هدیصق
 نافع ناطلس ناهاش لوا میاقوو لاوحا رکذ
 مظعا رواد ناحروا ناطلس عیاقو

 یلیا مور راد ريح
 یزاغ ناخ دارم ناطاس سولج

 ناخ دیزپاب مریدلی ناتساد
 نامرق نیا نایصعو ندا قیرطب ناطلس هجوت
 ۱ قالفا رابدب ناطلس مزع
 وا تكلم ریه و نیدلا ناهرب رایدب ناطلس مزع

 سورکنا لارف براو عال ندرک عوجرو لوبناتسا "هرصاحم
 هسورب رهشرد ریبک عماح ءان ترشابمو یلوبکی علق ندرک هرصاحم
 لوبناتسا روفکت ندش لوبف حارخو راصح یکی داین
 هنردا رهشب هسردمو عماح ءان و اهفحاولو هروم "هریزج ق
 ناخ دیزیاب اب شندش لیخدو روت موج قارع و دادغب مک اح ندرک رارف
 نایمور تسکشو رکاسع ندرک فاصمو مور بناح رو ندمآ ببسو

 ابقشا ضع ناخ دمع ناطاس هدازېش ندرک هبراح



 ا ی ا ااو مولع قرت "یر لات

 € E # ىزاغلا ناطلسلا نا ناظلسلا رورپ هعست هاشنهش

 دا كن هم دو رانا یک و هدنراپ رادکلم ا كن رلترضح نمدنف
 ىلا باب اد نا زویکیاكی وبشا هلی هر ربخ تین یض

۲ 
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 1 یدنلوا لمت و عبط هدنسهعبطم كب دوګ هدنواوج
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